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rF-*i--
42. SURAH HAA MIIM AIIN SIIN QAAT

(ASY;SYUURAA)

.rl'r-...l)t :(ii t 6:3>.fu ! C 6Jb) :a& ut ,f ?'il
v ,<i-i1+3 v:$.'aht \ y ''X. F (y f3;q1' ;u*- jG:1

'iilj),i* J$ y.t:<if r'* q &:rA i*,
.tl*j.t:(it) .y.lr ,f."f \');'",a (r,j* & ;,(!,)

' Disebutkan dari Ibnu Abba 
",'On,r*o, 

artinyaru*,,OuO beranak
(mandul). 'Wahyu dengan perintah Komi,, yakni Al eur.an. Mujahid
berkata, 'Dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu,,
yakni keturunan turun-temurun. 'Tidak ada hujjah [pertengkaranJ di
antara kami dan l<amu', yakni tidak ada permusuhan diantara kami
dan kamu. 'Dengan pandangon yang lesu,, yakni hina. Ulama
selainnya berkata, 'Maka jadiloh kapal itu terhenti di permukaan lqut,,
yakni bergerak tetapi tidak dapat berjalan di laut. syara,uu artinya
mengada-adakan.

Ketefangan:

(surah Haa Miim Aiin siin eaaf Bismiilahirrahmaanirraftiim).
Kata basmalah tidak tercantum pada selain riwayat Abu Dzar.

ry , i' <$t /# i.t ,f ;n: (Disebutkan dari rbnu Abbas:

Aqiiman, artinya yang tidak beranak [mandul). pernyataan ini
dinukil Ibnu Abi Hatim dan Ath-Thabari melalut sanad yang maushul
dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, "Firman-Nya dalam surah
Asy-Syuur aa [42] ayat 50, Llw );x" u WJ (Dan Dia menjadikan
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I

mandul siapa sajo yang Dia kehendaki), yakni tidak dapat dibuahi."
Dia menyebutkannya dengan redaksi yang mu'allaq sesuai redaksi

Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas, tetapi versi ini lemah

dan terputus. Seakan-akan dia tidak menegaskan hal tersebut" .

Li'jr <u/1 f 6s3> (Wahyu dengan perintah Kami,, yakni

Al Qur'an). Penafsiran ini dinukil Ibnu Abi Hatim dari Ali bin Abi
Thalhah, dari Ibnu Abbas, seperti itu. Ath-Thabari meriwayatkan dari

As-Sudi tentang firman-Nya dalam surah Asy-Syuuraa [42] ayat 52,
6iii61), diaberkata, "Yakni wah)ru." Sementara dari Qatadah, dari

Al Hasan, tentang firman-Nya, .j-;i J-L-i)), dia berkata, "Yakni

rahmat."

J:i iI J*, <yf"i:o">,b6 sai guiahid berkata, ,Dijadikan-

Nyo ko*u berkem'bang biak dengon jalan itu', yalcni keturunan turun-
temurun). Penafsiran ini dinukil Al Firyabi melalui sanad yang

maushul dari Mujahid, sehubungan firman-Nya dalam strah Asy-

Sl,uuraa l42l ayat 11, 4 €'iti;" (Dijodikan-Nya kamu berkembang

biak dengan jalan itu), dia berkata, "Yakni turun-temurun baik
manusia maupun hewan ternak." Ath-Thabari meriwayatkan dari As-

Sudi tentang firman-Nya, f'jiut-, dia berkata, "Yakni menciptakan

kamu.t'

"fsi;;, \-q lir-b, r 1;3a;; u:r.'ar, r7 (ridak ada hujjah

[pertengkaranJ di antara komi dan kamu', yalmi tidak ada

permusuhan diantaro kami dan kamu). Penafsiran ini dinukil Al
Firyabi dari Mujahid sama seperti di atas. Ath-Thabari meriwayatkan

dari As-Sudi, tentang firman-Nya dalam surah Asy-Syiluraa 142] ayat

16,'$:'y +$W (bantahan mereka itu sia-sia saja di sisi

Tuhan mereka), dia berkata, "Mereka adalah ahli kitab yang berkata

kepada kaum muslimin, 'Kitab kami sebelum kitab kamu dan nabi

kami sebelum nabi kamu'."

- FATHUL BAARI



,y.t <:* !'* el (Dengan pandangan yang lesu" yalctti hina)'

Penafsiran ini diriwayat Al Firyabi dari Mujahid' Sementara Ath-

Thabari meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas,

sama sepertinya. Kemudian dari Qatadah dan As-Sudi tentang firman-

Nya dalam surah Asy-S1uur aa $21 ayat 45,"e J'* "4'f;*!"

(mereka memandang dengan pansangan yang lesu)' dia berkata'

,,Mereka mencuri pandangan". Penafsiran Mujahid ini merupakan

konsekuensi dari Penafsiran ini.

t1sl:J.t :ti'F (Syara'uu artinya mengada-adakan)' Ini adalah

perkataan Abu Ubaidah.

;it e.t"f"\i ,fW- 9.t* ,P'rsb')|))W1 (Maka jaditah

kapal itu terhenti di per.mukaan laut" yakni bergerak tetapi tidak

dapat berjalan di laut). Ath-Thabari meriwayatkan dari Sa'id, dari

Qatadah, dia berkata, "Perahu-perahu di laut ini berjalan karena ada

angin. Apabila angin berhenti bertiup maka ia pun tidak dapat

bergerak". Adapun perkataannya, "bergerak" yakni didorong oleh

ombak, dan "tidak dapat berjalan di laut" karena angin tidak bertiup'

Berdasarkan penjelasan ini, maka mereka yang mengatakan kata

'tidak' terhapus dari kata, "bergerak" tidak dapat diterima, sebab

mereka menafsirkan kata "rawaakid' (terhenti) dengan arti "diam'"

Sementara penafsiran kata "rawaakid' dengan arti diam adalah

perkataan Abu Ubaidah. Namun, "diam" dan "gerak" dalam hal seperti

ini adalah sesuatu Yang relatif.
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1. Firman Allah, C.-,A, ;liit;]lt"lt
"Kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan."

(Qs. Asy-Syuuraa $2lz 23)

\t:-ur."S;t f Ljv'e i;uifi;r. eirir .^? *
l/

:)). U q l* <e-lt eiirar tt),de * ,* tr\ q:b
,o".o-i,

,/r ,l (o),r:e ,a& ut Jt- ,*-t q,E hr ;; tZl J\ ;j,'//
Sw,i;.r7 eXi orr vt,t""i i A k| *t * \t .*

.it.;tt ,4 &i ,sr 6tU ti Yf

4818. Dari Abdul Malik bin Maisarah, dia berkata, "Aku
mendengar Thawus, dari Ibnu Abbas RA, bahwa beliau ditanya

tentang firman-Nya, 'Kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan',

maka Sa'id bin Jubair berkata, "Keluarga Muhammad SAW". Ibnu

Abbas berkata, "Engkau terburu-buru, sesungguhnya Nabi SAW tidak

satupun marga Quraisy melainkan beliau memiliki hubungan kerabat

pada mereka. Maka dia mengatakan, 'Kecuali kalian mempererat

hubungpn kekerabatan antara aku dan kalian'."

Keteransan Hadits:

(Bob firman-Nya, "Kecuali kecintaan pada kerabat").

Disebutkan hadits Thawus dari Ibnu Abbas, dia ditanya tentang

penafsiran firman Allah... Sa'id berkata, "Maksudnya, keluarga

Muhammad SAW", lalu Ibnu Abbas berkata, "Engkau terburu-buru",

yakni engkau terburu-buru dalam menafsirkannya. Apa yang

ditegaskan Sa'id bin Jubair ini telah dinukil dari Ibnu Abbas dari Nabi

SAW. Ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qais bin

Ar-Rabi', dari Al A'masy, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia

- FATHUL,BAARI



berkata, rdt; titb'*i ;,ttt'4i.rj n )t ;?tt q ,rriri *l A ryefiko

ayat ini turun, mereka berkata, "lf/ahai Rosulullah, siapakah

kerabatmu yang wajib untuk kami cintai?'). Namun, sanad hadits ini

lemah dan dinyatakan batil karena menyelisihi hadits shahih di atas.

Maksudnya, kecuali kalian mencintaiku karena hubungan

kekerabatanku dengan kalian, sehingga kalian memeliharaku.

Pembicaraan ini ditujukan kepada kaum Quraisy secara khusus. Kata

ol qurbaa (kerabat) mencakup kerabat dari pihak ayah maupun yang

memiliki hubungan rahim. Seakan-akan dia mengatakan, "Jagalah aku

karena hubungan kekerabatanku denganmu, meski kamu tidak mau

mengikutiku dalam hal kenabian." Kemudian disebutkan keterangan

terdahulu dari lkrimah tentang sebab turunnya ayat'..1

Penafsiran ini ditandaskan oleh sekelompok ahli tafsir dan

mereka berpegangan kepada keterangan dari Ibnu Abbas yang dikutip

Ath-Thabarani dan Ibnu Abi Hatim. Namun, sanad-nya lemah, karena

ada seorang pengikut madzhab Rafidhah. Az-Zamalchsyatr

menyebutkan sejumlah hadits palsu dalam tafsir ayat ini. Semuanya

ditolak oleh Az-Zajjaj berdasarkan hadits shahih dari Ibnu Abbas

melalui Thawus seperti pada bab di atas, dan juga apa yang dinukil

Asy-Sya'bi.

Sehubungan dengan sebab turunnya ayat ini ada pendapat lain.

Al Wahidi menyebutkannya dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Ketika

Nabi SAW datang ke Madinah, para utusan mendatanginya sementara

beliau tidak memiliki sesuatu, maka kaum Anshar mengumpulkan

harta untuk beliau dan berkata, 'Wahai Rasulullah, engkau adalah

putra saudara perempuan kami, dan Allah telah memberi kami

petunjuk karenamu, para utusan'dan yang mempunyai hak datang

kepadamu sementara engkau tidak memiliki kelapangan, maka kami

mengumpulkan harta benda kami sebagai bantuan kami kepadamu',

I Terdapat bagian yang kosong pada naskah asli.
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lalu turunlah ayat tersebut." Namun, riwayat ini berasal dari Al Kalbi
dan para periwayat lemah lainnya.

Dia juga meriwayatkan dari Miqsam, dari Ibnu Abbas, dia
berkata, t$fi li;J\at;+:+tl;r rrafi, f *r1'o i, e ,;tt
A?nt ,i;r4i'11,b $ampai kepada Nabi SAW suatu perkara dari kaum

Anshar, maka beliau berkhutbah seraya bersabda, "Bukankah dahulu
kalian dalam keadaan sesat, lalu Allah memberi petunjuk karena

aku?"). Dalam riwayat ini disebutkan juga, VU:i ,f1iS1 ,-<|r ,b f#
'JP U Ar;1i (Mereko berlutut dan berkata, ,,Diri dan harta kami

untukmu", maka turunlah ayat di atas). Namun, sanad hadits ini juga

tergolong lemah. Bukti kebatilannya bahwa ayat yang dimaksud
adalah makkiyyah (turun sebelum hijrah).

Keterangan paling kuat tentang sebab turunnya ayat ini...2 dari

Qatadah, dia berkata, "Orang-orang musyrik berkata, 'Barangkali
Muhammad meminta upah atas apayang dilakukannya' maka turunlah
ayat tersebut." Sebagian ulama mengklaim bahwa ayat ini telah
mansukh (dihapus). Namun, pendapat ini ditolak Ats-Tsa'labi, karena

ayat itu menunjukkan perintah mencintai Allah dengan cara menaati-
Nya, atau mengikuti Rasul-Nya, atau memperbaiki hubungan

kekerabatan beliau dengan cara tidak menyakitinya, atau berbuat baik
kepada mereka yang memiliki hubungan rahim dengan beliau. Semua

ini tetap berlaku dan tidak dihapus.

Ringkasnya, Sa'id bin Jubair dan yang sependapat dengannya,

seperti Ali bn Al Husain, As-Sudi, dan Amr bin Syu'aib sebagaimana

diriwayatkan Ath-Thabari, memahami ayat itu dalam konteks perintah

kepada kaum muslimin agar mencintai kerabat Nabi SAW. Sementara

Ibnu Abbas memahaminya dengan arti perintah mencintai Nabi SAW
karena hubungan kekerabatan diantara mereka. Berdasarkan

penafsiran pertama, maka pembicaraan dalam ayat itu bersifat umum.

2 Terdapat bagian yang kosong pada naskah asli.
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Sedangakan menurut penafsiran kedua berarti pembicaraan hanya

khusus bagi kaum Quraisy. Pandangan kedua ini didukung oleh

kenyataan bahwa ayat ini adalah makkiyyah (turun sebelum hijrah).

Sebagian berkata bahwa ayat in] telah dihapus oleh firman-Nya

dalam surah Shaad [38] ayat 86, ;1'n"€Al S"$ lXarakanlah (hai

Muhammad), "Aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas

daht,ahku".). Namun, ada kemungkinan ayat ini bersifat umum dan

dikhususkan oleh ayat pada bab di atas, sehingga maknanya adalah,

"orang-orang Quraisy biasa memperbaiki hubungan rahim diantara

mereka. Ketika beliau SAW diutus menjadi Nabi, mereka pun

memutuskan hubungan dengannya. Oleh karena itu beliau bersabda,
,perbaikilah hubungan denganku sebagaimana knmu memperboiki

hubungan dengan kerabatmu selainku'. "

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dia berkata,

k y''J?|ol'6 ,qblal lV i'J\4 fi' :f d W tb'Ei
'J\i} i'i') 1\ f"'j :+i 4'e'r?J-i ,fj e #' h:t3 oC ;;': ,' ?'r

ee,,itut'g,ft4e)\s G?t uti::prut(;i * €'r l.tri; 'i''
',il.5 (Mereka banyak bertanya kepada kami tentang ayat ini, maka aku

menulis kepada Ibnu Abbas bertanya kepadanya tentangnya. Dia pun

rhenulis jawaban, "Rcisulullah SAW memiliki nasab yang pertengahan

di kalangan Quraisy. Tidak ada satu marga pun diantara kaum

Quraisy melainkan memiliki hubungan kekerabatan dengannya. Maka

Allah berfirman, "Katakanlah, 'Aku tidak meminta kepadamu sesuatu

upahpun atas seruonku kecuali kasih soyang dalam kekeluargaan'.

Hendaklah kalian mencintaiku ksrena hubungan kekerabatanku

denganmu. Peliharalah aku korena hal itu").

Selain itu ada pendapat yang ketiga sebagaimana diriwayatkan

Ahmad dari Mujahid dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW bersabda, ,.1r1

*b,!t dt,t;* i,,i lt ,s'4irr ?4t q:,& 6 & Gi y Siuf I
(Katakanlah, 'Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upahpun atas
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seruankut, yakni atas penjelasan-penjelasan nyata dan petunjuk yang

aku bawa kepadamu, melqinkan agar kamu mendekntkan diri kepada

Allah dengan menaati-Nya). Sanad riwayat ini lemah. Dinukil dari Al
Hasan Al Bashri sama sepertinya. Upah dalam konteks ini adalah kata

majaz. Kata 'qurbaa' adalah bentuk mashdar, seperti zulfaa dan

busyraa. Makna qurbaa adalah qaraabah (kerabat). Maksudnya,

orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan.

Dalam ayat ini digunakan katafii (;-rrJl qd) bukan li (;:j))),
karena seakan-akan kerabat tersebut diposisikan sebagai tempatnya

cinta, sebagaimana dikatakan 'lii fii ali fulaan hawaa', artinya mereka

adalah tempat cintaku. Namun mungkin juga kata rti di tempat ini

berfungsi untuk menerangkan sebab. Hal ini bila dikatakan

pengecualian itu berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Jika dikatakan

pengecualian tidak memiliki kaitan dengan kalimat sebelumnya, maka

makna ayat itu adalah "Aku tidak meminta sedikitpun upah kepadamu

atas dakwahku. Namun, aku meminta kamu untuk mencintaiku karena

hubungan kekerabatanku diantara kamu.

- FATHUL BAARI



S'itr ).r.').ile,r)y'nf
43. SURAH HAA MIIM AZ-ZUKHRUF

.lr(' t o ./ ,, o-, , . , t1, -, i. -rl i. ,, 'tft or.--,.,-\:{y; (?')U'd*l .?vL & \4;1 Jq 1at*-: Ju,
'oit'ls),,G;.1'Jv') 

,N g\j Ao')l-& !
o ', ,t c / / u ,uol la Lk { }()t'yL ti !} ,qi:*.t, txi }$t otti"

o',. ,, I z i ,/ / , -7., o , -r.' , o ,'o 
t' o

+ lJ : - e';, g r ?. q C)6} 
=,4 

t;;7 rt;dJr

,;u.J.'Jti) .sia,4 :(-fr) t;o*f \ulrl .:-# ,@.f)

*_a4) t4L rli \ i )rpuro 
j:k si <iiti"€rb A;r'\)

'J\J)t)'Ja,rj,1, ,* '*,f';i \k u:) ',+\, Y <d)\, y
'&i, uJ, F;),t;g, €-,t-;t <eilt e q) .'t,^,=:r,

:)r-IJ ?nt J{,,lu,!r ;:rX (i€1;- t; cr.,b:)t iur'j> .6FJi

:f: :<f o1 .otta't e,iu}trr qi (* e$,",.iiJ 6)

1' t ' ' at '?J tk o'*'; r'y <&) .e ;t#" \,fr-,,,1)j-e J*o 4,.1 JU
,. ' , o, 

' , 'l .. t , , , a ":' ^.:1;,:1-ry1 .j.,*--a..; :1;S3l.t-at-) .r* :(y5J) '.I-': q,E ;ut

4 o, , t
r.-co rrr-, 51) i*-'Jts') q'F |':i ,<alrdt )12\ .o]^^.

lJ)rt -Ub 
,it-;*tr:irlt eu';; iJn .,'-et <o/s;

iq ;',:io ";i,"r:.r; ;rt ); y. Jn .r tJ6 f'il,,4'*r,
o ' z \ - 1, ;' o , o ,,4*. ,Jti' .it; f;': .u*i gA\,f,') )b"i ";)' 

,f.e
' 

,r.:.o'r'r,'o,t lo.'. '!".o.'..: 
o

.t-.a,.. e.,irlrq :or;)A a*y, .i-;rff :pp'1t11 .r6tt

FATTIUL BAARI - 9



Mujahid berkata: Alaa ummatin (menganut suatu agarna), yakni

menganut suatu imam. Qiilahu yaa rabbi (dan [Allah mengetahui]

ucapan Muhammad, "Ya Tuhanku".), penafsirannya "Apakah mereka

mengira bahwa Kami tidak mendengar rahasia, bisikan, serta

perkataan mereka. Ibnu Abbas berkata, 'Dan sekiranya bukan karena

hendak menghindari manusia menjadi umat yang satu (dalam

kekafiran)', yakni kalau bukan karena manusia semuanya akan

menjadi kafir, niscaya aku akan menjadikan atap rumah, tangga, dan

permadani orang-orang kafir itu terbuat dari perak. Muqriniin artinya

mampu menguasai. Aasafuuna artinya mereka membuat kita marah.

Ya'syu artinya menjadi buta. Mujahid berkata, 'Maka apakah Kami

akan berhenti menurunkan Al Qur'an kepadamu?' yakni kalian

mendustakan Al Qur'an, lalu kalian tidak disiksa karenanya? 'Dan

telah terdahulu (tersebut dalam Al Qur'an) perumpamaan umat-umat

masa dahulu', yakni sunnah (kehidupan) orang-orang terdahulu.

Muqriniin, yakni unta, kuda, bighal, dan keledai. 'Dibesarkan dalam

perhiasan', yakni perempuan-perempuan yang kamu jadikan sebagai

anak Ar-Rahman,'Bagaimana [caranyal kamu menetapkannya'.

'Jikalau Allah Yang Maha Pemurah menghendaki tentulah kami tidak

menyembah mereka" maksud mereka adalah berhala-berhala. Allah

berfirman, 'Mereks tidak mempunyai pengetahuan sekitpun tentang

itu,, yakni berhala-berhala, sesungguhnya mereka tidak mengetahui.

'Pada keturunannyoi yal*i anaknya. 'Muqtariniin', yakni berjalan

bersama-sama. satafan (pelajaran), yakni kaum Fir'aun menjadi

pelajaran bagi orang-orang kafir dari umat Muhammad SAW'
,Contoh,; pelajaran. Yashidduun artinya bersorak gaduh. Mubrimuun

artinya bersepakat. 'Orang-orang yang pertama memuliakan', yakni

orang-orang mukmin yang pertama. 'sesungguhnya aku tidak

bertanggung jawab terhadap opa yang kamu sembah" yakni orang

Arab mengatakan "Kami baraa' (berlepas diri) darimu". Bentuk

tunggal, ganda, dan jamak, baik dari jenis laki-laki maupun

perempuan tetap dikatakan baraa', karena ia adalah bentuk mashdar.

Sekiranya dikatakan barii' maka untuk ganda barii'aan, dan bentuk
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jamak barii'uun. Abdullah membacanya innanii barii'. Az-Zukhruf

(perhiasan), yakni emas. 'Malaikat turun-temurun', yakni sebagian

mereka menggantikan yang lain.

Keterangan:

?61& ,pli }q (Ataa ummatin (menganut suatu agama), yatmi

menganut suatu imam). Demikian dinuki\|<ebanyakan periwayat.

Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, "Mujahid berkata...." Namun,

versi pertama 
-perkataan 

Abu Ubaidah- lebih tepat. Abd bin

Humaid meriwayatkan dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, tentang

firman-Nya dalam surah Az-ZuY'hntf t43l ayat22, li dt, dia berkata,

"Yakni menganut suatu millaft." Ath-Thabari meriwayatkan dari Ali
bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya , t-ill,rii, yakni

menganut agama. Pernyataan serupa dinukil juga melalui jalur As-

Sudi.

'U'#'ti e(F': fl'g l Lli 0.,*:-i :'dr:fr e:6-'n1's't
(lYoqiilahu yaa rabbi (dan [Allah mengetahuiJ ucapan Muhammad,

"Ya Tuhanku".), penafsironnya "Apakah mereka mengira bahwa Kami

tidak mendengar rahasia, bisikan, serto perkataan mereka). Ibnu At-
Tin berkata, "Penafsiran ini diingkari sebagian mereka. Hanya saja

dapat dibenarkan jika ayat itu berbunyi,'waqiilahLtm'." Abu Ubaidah

berkata, "Kata 'waqiilahu' berada pada posisi nashab menurut Abu

Amr bin Al Ala'," Dia berkata, "Ulama selainnya berkata, 'Ia berada

pada posisi kata kerja yang bermakna: Dia berkata'. Ulama yang lain

berkata, 'Penafsiran ini dipahami bahwa yang dimaksud adalah

penafsiran dari segi makna. Artinya, "Kami mendengar apa yang

dikatakannya". Konsekuensinya ada pemisahan antara dua kata yang

bergandengan dengan kalimat yang cukup panjang."

Al Farra' berkata, "Barangsiapa membaca kata'qiilahu' dalam

bentuk nashab, maka ia adalah majaz dari kata'qiilahum'. " Pendapat
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ini disetujui Ath-Thabari seraya berkata, "Mayoritas ulama membaca

'qiilahu'dalam bentuk nashab, karena dihubungkan dengan kalimat,
'am yahsabuuna anno laa nasmo'u sirrahum wa najwaahum'.

Maknanya; kami mendengar perkataan mereka, 'Ya Rabb'."

Berdasarkan penjelasan ini, maka terjawablah kritikan Ibnu At-Tin.
Bahkan penafsiran itu bisa saja diterima meski ayat tersebut dibaca

'qiilahu'(yakni dalam bentuk tunggal). Menurut Ath-Thabari, para

ulama Kufah membacanya 'qiilihi' dan artinya, "Di sisi-Nya
pengetahuan tentang kiamat dan pengetahuan tentang apa yang

mereka katakan". Dia berkata, "Keduanya merupakan qira'ah yang

diterima dan memiliki makna yang benar." Pada bagian akhir
pembahasan surah ini akan disebutkan bahwa Ibnu Mas'ud membaca

'waqaala ar-rasuul yaa rabb'(dan Rasul berkata, "Ya Rabb") sebagai

ganti' w aq i il ahu y aa r abb'.

Para ahli nahwu (tata bahasa Arab) berkata, "Makna ayat itu
adalah, "Kecuali siapa yang memberi kesaksian dengan kebenaran

dan berkata, "Dikatakannya ya Tuhan, sesungguhnya mereka itu
adalah kaum yang tidak beriman". Namun, pengertian ini juga

berkonsekuensi pemisahan dua kata yang bergandengan dengan

kalimat yang panjang.

Li ... (;-0i-1i o$r;:j;io1,tW> :a* g.tj61 6unu Abbas

berkata, 'Dan sekiranya buknn karena hendak menghindari monusia

menjadi umat yang satu [dalam kekafiranJ ) Penafsiran ini dinukil

Ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari

Ibnu Abbas dengan sanad yang munqathi' (terputus). Abdurrazzaq

meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatad ah, 6t-it iorl'e:'i ((Jmat yang

satu yong kofir).Ath-Thabari meriwayatkan juga dari Auf, dari Al
Hasan, sehubungan firman-Nya, 'Kalau bukan kareno manusia

menjadi umat yang satu', diaberkata, " 6LJt ett'fufr6" 1ka7r dan

c o ndon g ke p ada duni a)."
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'g"J+ ,<U.]> (Muqriniin artinya mampu menguasai). Ath-

Thabari menukil dengan sanad yang maushul dari Ali bin Abi

Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah dalam surah Az-

Zukhruf l43l ayat 13, 'd;i'dk 61, diaberkata, "Yakni padahal

kami sebelumnya tidak mampu menguasainya." Penafsiran serupa

dinukil juga dari As-Sudi. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar,

dari Qatadah, "Firman-Nya, U)* U tS S1 @adahal kami sebelumnya

tidak mampu menguasainya), yakni tidak pada tangan dan tidak pula

pada kekuatan."

$Jb-\1 ,(ji;11 (Aasafuuna artinya mereka membuat kita

marah). Penafsiran ini dinukil Ibnu Abi Hatim dari Ali bin Abi

Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya dalam surah Az-Zuk'hruf

143) ayat 55, 6;iJI rt fuaka kerika mereka membuot kami murka),

dia berkata, "Yakni membuat kita marah." Abdurrazzaq berkata: Aku

mendengar Ibnu Juraij berkata, "Kata 'aasafuuna' artinya membuat

kita marah." Dari Simak bin Al Fadhl, dari Wahab bin Munabbih,

sama sepertinya. Kemudian dia menukil dalam kisahnya bersama

urwah bin Muhammad As-Sa'di (pembantu umar bin Abdul Aziz di

Yaman).

,i;;-,(*"> (Ya'syu artinya buta). Penafsiran ini dinukil Ibnu Abi

Hatim melalui sanad yang maushul dari Syabib, dari Bisyr, dari

Ikrimah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya dalam surah Az-

Zukhruf 143) ayat 36, &:;t t')",*:rt"61 @arangsiapa vang

berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah (Al Qur'an)),

dia berkata, "Yakni buta." Ath-Thabari menukil dari As-Sudi, dia

berkata, "Firman-Nya, i;j,i-',F', yakni barangsiapa berpaling."

Penafsiran serupa dinukil juga dari Sa'id, dari Qatadah.

Ath-Thabari berkata, "Barangsiapa menafsirkan kata ya'syu

dengan arti buta, berarti dia membacanya ya'sya-" Ibnu Qutaibah
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berkata. "Abu Ubaidah berkata tentang firman-Nya,'rt ,i3 memberi

tanda dhammah pada huruf syin yang artinya penglihatannya kabur.

Kemudian menurut Ai Farra' artinya berpaling darinya. Sementara

mereka yang membacanya ya'sya, maka maksudnya adalah matanya

menjadi buta." Dia berkata, "Namun menurut saya, pendapat yang

paling tepat adalah perkataan Abu Ubaidah. Aku belum pernah

melihat seseorang yang memahami kalimat 'asyautu an syai'in'
dengan arti "aku berpaling dari sesuatu". Bahkan yang benar adalah,

"ta'syaitu an syai'in" artinya aku lalai terhadap sesuatu. Serupa

dengannya kata "to'oomaitu" (aku bersikap buta)." Ulama selainnya

berkata, "Kata 'osyoo dapat bermakna berjalan dengan pandangan

yang lemah. Sama seperti kata anaja (tampak pincang) untuk

seseorang yang berjalan dengan cara jalan orang pincang."

t'4bt46i, p lrpu, tii* 6i lSist'JJ; aP\ ,".'^ei'J6':

(Mujahid berkata, 'Maka apakah Kami akan berhenti menurunkan Al

Qur'an kepadamu?'yakni kalian mendustakan Al Qur'an, lalu kaliqn

tidak disiksa karenanlta?). Pemyataan ini dinukil Al Firyabi dengan

sanad yang maushul dan Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, seperti itu.

Ath-Thabari meriwayatkan dari Al Aufi, dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"Apakah kamu mengira bahwa kami akan berpaling dari kamu,

sementara kamu belum mengerjakan apa yang diperintahkan

kepadamu?"

A\\t'a* 6;:j\t ,P ,-#t> (Dan telah terdahulu (rersebur dalam

Al Qur'an) perumpamaan umat-umat masa dqhulu', yakni sunnah

(kehidupan) orang-orang terdahulu). Penafsiran ini dinukil Al Firyabi

dengan sanad yang maushul dari Mujahid, tentang firman-Nya dalam

surah Az-Ztl*vuf t43l ayat 8, *l.ity' ,F ;6), dia berkata, "Sunnah-

sunnah mereka." Pada pembahasan mendatang akan disebutkan

penafsiran lain.
'J+tt F,:;[,J.r# U.,y fU"triniin, yakni unta, kuda, dan

bighal). Penafsiran ini dinukil Al Firyabi dengan sanad yang maushul
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dari Mujahid seperti di atas. Hanya saja ditambahkan, "dan keledai."

Penafsiran ini adalah maksud dari kata ganti pada kar','i (baginyo).

Adapun makna kata muqr i niin telah disebutkan terdahulu.

O#x';J(t'u: f)|$& *)\'dt <fr eWu sit

('Atau siapa yang dibesarkan dalam perhiasan', yakni perempuan-

perempuan yang kamu jadikan sebagai anak Ar-Rahman, 'Bagaimana

[caranyal kamu menetapknnnya'). Penafsiran ini dinukil Al Firyabi

dengan sanad yang maushul dari Mujahid. Maknanya, Allah

mengingkari orang-orang kafir yang mengklaim bahw'a para malaikat

adalah anak-anak perempuan,A]tq Allah berfirman dalam surah Az-

Zukhruf l43l ayat t6, ;4b.,7&?t:6 iiti\'dt 1i lPaturkah Dia

mengambil anak perempuan dari yang diciptakan-Nya dan Dia

mengkhususkan buat kamu anak laki-laki) sementara kamu membenci

anak-anak perempuan sampai membunuhnya. Lalu bagaimana kalian

memilih untuk diri kalian perkara yang lebih utama dan

mengkhususkan untuk Allah perkara yang kamu sendiri tidak

menyukainya? Padahal sifat golongan yang kamu peruntukkan bagi

Allah (yaitu anak-anak perempuan), dibesarkan dalam perhiasan dan

dandanan yang mengakibatnya minimnya akal mereka serta tidak

dapat dijadikan sebagai hujjah.

Ab&mazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah tentang

firman-Nya dalam surah Az-Zulduuf t43l ayat 13, ijjr e U-'i'Jt
(Ataukah siapa yang dibesarkan dalam perhiasan) dia berkata, "Yakni

anak-anak perempuan", dan firman-Nya dalam surah Az-Zul<hruf [43]
ayat 18, ;)'* flt e'*'t gedang dia ridak dapar memberi alasan

yang terang dalam pertengkaran), dia berkata, "Tidaklah seorang

perempuan berbicara untuk menegakkan hujjah yang menguatkannya

melainkan perkataan itu justru melemahkannya. "
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Catatan

Mayoritaas ulama membacanya yansya'u, sementara Hamzah,

Al Kisa'i, dan Hafsh membacanyayunasysya'4 sedangkan Al Jahdari

membacanyayunasya'u.

|r, U,1n*l ol ,jw ii,r ,Srt;- ,ots\tt orX-;riu* u ,i.;?t ,g'i>
tJ*;"r F#r ,lu-iilr q1 (* pikatau Altah Yang Maha Pemurah

menghendaki tentulah kami tidak menyembah mereka', maksud

mereka adalah berhala-berhala. Allah berfirman, 'Mereka tidak

mempunyai penget ahuan s ekitpun t e ntang itu', yalmi b er hal a-b erhal a,

sesungguhnya mereka tidak mengetahui). Al Firyabi meriwayatkan

dari Mujahid tentang firman-Nyu, ei:t? ti(j}r ,te'i fllt (mereka

berkata, "Jikalau Allah Yang Maha Pemurah menghendaki tentulah

kami tidak menyembah merekn."), dia berkata, "Yakni berhala-

berhala". Sedangkan firman-Nya dalam surah Az-Zul<fuuf [43] ayat

20, o\i';i-rln-'oL* qU."rna) 6 (Mereka tidak mempunyai

pengetahuan sedikitpun tentang itu, mereka tidak lain hanyalah

menduga-duga belaka), dia berkata, "Kalian tidak mengetahui

kekuasaan Allah atas hal itu." Maksud kata ganti pada kalimat,

'Mereka tidak memiliki pengetahuan tentangnya' adalah orang-orang

kafir, yakni mereka tidak memiliki ilmu tentang kehendak Allah yang

mereka sebutkan, dan mereka tidak juga memiliki bukti atas hal itu.

Hanya saja mereka mengatakannya berdasarkan dugaan dan

prasangka. Mungkin juga maksud kata ganti tersebut adalah berhala-

berhala, hanya saja diposisikan sebagai jenis yang berakal, lalu

dinafikan dari mereka pengetahuan tentang peribadatan yang

dikerj akan orang-orang musyrik.
a, -.

:l:,<Y Q) (Pada keturunannya', yakni analtnya). Penafsiran

ini dinukil Abd bin Humaid dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid.

Maksud 'anak' di sini adalah jenisnya, termasuk cucu dan seterusnya.

Abdunazzaq berkata, "Maksud 'pada anaknya' adalah dalam
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keturunannya akan senantiasa ada orang-orang yang mentauhidkan

Allah."

t-|i iJ-.;'Ji-,1d.r-ii1 (Muqtariniin', yakni mereka berjalan

bersama-sama). Pernyataan ini dinukil Al Firyabi dari Mujahid

tentang firman-Nya dalam surah Az-Zukhntf t43] ayat 53, 'r-aie "ti

U.{'t3ilir (atau malaikat

mengiringkannya), dia berkata,

Abdttrrazzaq meriwayatkan dari

beriringan satu sama lain."

datang bersama-sama dia untuk

"Yakni berjalan bersama-sama."

Ma'mar, dia berakta, "Maksudnya

-t "'' ou j-o rb.irfii ,k & o'*'-li't <a;1 (salafantL.l *'-L9 al 
. .

[pelajaranJ, yalvti knum Fir'oun menjadi pelajaran bagi orang-orang

kafir dari umat Muhammad SA\A.Penafsiran ini dinukil Al Firyabi

dari jalur Mujahid, dia berkata, "Mereka adalah kaum Fir'aun. Orang-

orang kafir di antara mereka menjadi salaf (pendahulu) bagi orang-

orang kafir di kalangan umat Muhammad SAW."

i; ,11,r-;i1 (Contoh; pelajaran). Penafsiran ini dinukil Al

Firyabi melalui sonad yang maushul dari Mujahid disertai tambahan,

e.6'#, (B agi or ang-or ang s esudah mer e ka).

O Jt*;" : 1tt fij1 (Yashidduun artinya b er s or ak gaduh). Bagian

ini dinukil Al Firyabi dan Ath-Thabari dengan sanad yang maushul

dari Mujahid, seperti di atas. Ia adalah perkataan Abu Ubaidah disertai

tambahan, "Barangsiapa yang membacany a yas hudduun, maka artinya

adalah membuat tandingan." Ath-Thabari meriwayatkan dari Ali bin

Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, dan dari jalur lain dari Ibnu Abbas,

serta dari Sa'id, dari Qatadah, tentang firman-Nya, 'yashiddun', dta

berkata, "Yakni bersorak gaduh." Abdunazzaq meriwayatkan dari

Ma'mar, dari Ashim; Zin (Ibnu Hubaisy) mengabarkan kepadaku,

Ibnu Abbas biasa membacanya 'yashidduun' dan berkata, "Maknanya

adalah bersorak gaduh." Ashim berkata: Aku mendengar Abu

Abdurrahman As-Sulami membacanya'yashudduun'. Jika dibaca
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yashidduun maka artinya gaduh, dan jika dibaca yashudduun maka

artinya berpaling. Menurut Al Kisa'i, keduanya adalah dialek yang

memiliki satu makna. Namun, sebagian ulama mengingkari qira'ah

dengan tanda dhammah. Mereka beralasan sekiranya demikian maka

kata sesudahnya adalah 'anhubukan minhu. Namun, mungkin dijawab

bahwa makna kata minhu di tempat ini adalah "karenanya", sehingg

kata "yashudduun" tetap dapat diterima. Ath-Thabari meriwayatkan

dari Abu Yahya, dari Ibnu Abbas, bahwa dia mengingkari Ubaid bin

Umair atas kata y os hu dduun.

tJ-;,"rr) ,O1-,F) (Mubrimuun artinya bersepakat). Bagian ini

dinukil Al Firyabi dari Mujahid disertai tambahan, "Mereka

merencenakan keburukan, maka kami pun membalasnya dengan

keburukan sepertinya. "

qfiti'ti,6: ,rri, iif> (orang-orang yang pertama

memuliakan', yakni orang-orang mukmin yang pertama). Penafsian

ini diriwayatkan Al Firyabi melalui sanadyangmaushul dati Mujahid,
'e J f{';6 irurlljfir )\1 @rorg-orans yans pertama beriman

kepada Allah, maka ucapkanlah apa yang kamu kehendaki).

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Ibnu Abi Najih. dari

Mujahid, "Firman-Nya,'aku orang pertama yang memuliakan', yakni

aku orang pertama yang menyembah Allah semata dan mengingkari

apa yang kamu katakan'." Ath-Thabari menukil dari Muhammad bin

Tsaur, dari Ma'mar 
-melal 

ui sanad-nya- dia berkata, ir-i t1 ,p;

E"i-.5') ,,'r-i')it :t-c ",; JT:i sl|s*i g. t: * jJ. (Katakantah:

sekiranya Tuhan yang Maha Pemurah memiliki anak -sebagaimana

perkataan kamu- maka aku adalah orang pertama yang menyembah

Allah semata dan mendustakan kamu). Pada pembahasan berikutnya

akan disebutkan penafsiran lain ayat ini.

ldJ,, l(jt: ,iisArrirlt *'p ,itt q'rint 6tl-tn \ "; 4\
f),eE;qi i,S't'i:|;i#ifiir;. -i Jtffi;O f ;,litV *rt
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o*.i e,elt et l""i (Sesungguhnya aku tidak bertanggun'g jawab

terhadap apa yang kamu sembah', yakni orang Arab mengatakan

"Kami baraa' (berlepas diri) darimu". Bentuk tunggal, ganda, dan

jamak, baik dari jenis laki-laki maupun perempuqn tetap dikataknn

baraa', karena ia adalah bentuk mashdar. Sekiranya dikatakan barii'

makn untuk ganda barii'aan, dan bentuk iamak barii'uun). Abu

Ubaidah berkata, "Firman-Nya dalam surah Az-Zul<ltruf [43] ayat 26,

if* 1l$esungguhnya aku berlepas diri), ra adalah bahasa Aliyah,

dimana mereka menjadikan bentuk tunggal, ganda, dan jamak, baik

mudzakkar (jenis laki-laki) maupun mu'annats fienis perempuan)

dengan kata yang sama. Sementara penduduk Najed mengatakan,

barii'un untuk tunggal laki-laki, barii'atun untuk tunggal perempuan,

dan b ar aa'zr untuk j amak. "

i*i 4\1' + iV1 6nUa"tlah membaconya, 'innanii barii'un').

Pernyataan ini dinukil Al Fadhl bin Syadzan melalui sanad yang

maushul di kitab Al Qira'aat dengan sanad-nya, dari Thalhah bin

Musharrif, dari Yahya bin Watsab, dari Alqamah, dari Abdullah bin

Mas'ud.

Li.rJr :pp'jt j1 (Az-Zukhruf [perhiasanJ, yalmi emas). Abd bin

Humaid berkata, Hasyim bin Al Qasim menceritakan kepada kami,

dari Syu'bah, dari Al Hakam, dari Mujahid, dia berkata, "Dahulu kami

tidak mengetahui apa itu zukhruf hingga aku melihat dalam qira'ah

Abdullah (Ibnu Mas'ud), fji 
'F"*.enlt'f.;"'11 Tatau ada bagimu

rumah dari emas). Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari

Qatadah, tentang firman-Nya dalam surah Az-Zukhruf [43] ayat 35,

J?')') (Dan [Kami buatkan pulal perhiasan-perhiasan), dia berkata,

"Yakni emas." Penafsiran serupa dinukil juga dari Ma'mar, dari

Qatadah.

*r;.'# dri",i rilH esg; gaaikat turun temltrltn"

sebagian mereka menggantikan yang lain). Penafsiran

yakni

ini
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diriwayatkan Abdurrazzaq dari

bagian akhirnya diberi tambahan,

Adam).

Ma'mar dari Qatadah. Lalu pada

iiT d,Jr Ots (sebagai ganti anak

1.. Firman Allah, Ai:t * jail UG Ut'tttit

"Mereka berseru, "Hai Malik, biarlah fu'hoo,*u membunuh kami

saja". (Qs. Az-Zukhruf [a3lz 77)

tA*'r9r\t,k 4t'+:,liuy,i r,b/ ot* *
a,)zzc.:(irral lhl i;A'J$) d) vlb ,-& U6 t;-t"frlg Pt ,*

4819. Dari Shafwan bin Ya'la, dari bapaknya dia berkata, aku

mendengar Nabi SAW membaca di atas mimbar, "Mereka berseru,

'Hai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja'." Qatadah

berkata, 'Sebagai contoh bagi orong-orang yang kemudian', yakni

pelajaran bagi orang-orang sesudah mereka. Ulama selainnya berkata:

Muqr ini in artinya mengalahkan. Dikatak an,'ful an muqr inun li ful an',

artinya si fulan mengalahkan si fulan. Al Akwaab artinya tempat-

tempat air (teko) yang tidak memiliki mulut. Qatadah berkata: Fii
ummil kitaab (dalam induk Al Kitab [Lauh Mahfuzh]), yakni dalam

garis besar Al Kitab, pokok Al Kitab. Awwalul 'aabidin (orang yang

pertama memuliakan), yakni jika ada [Tuhan mempunyai anak] maka
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akulah qwwalul aanifiin (orang pertama yang menjauhkan diri).

Keduanya adalah dua dialek. Dikatakan, rajulun'aabid (laki-laki yang

menyembah) dan 'abid (laki-laki yang menjauhkan diri). Abdullah

membaca, 'waqaala ar-rasuul yaa rabbi' (Rasul berkata, "Wahai

Tuhanku"). Dikatakan arti'awwalul aabidiin' adalah orang pertama

yang mengingkari; kata tersebut berasal dari kata 'abada - ya'badu

(membenci, menjauhkan diri).

Keterangan:

(Bab firman-Nya, "Dan mereka berseru wahai Malik"). Secara

zhahir, setelah mereka lama dalam kebingungan, maka mereka pun

mulai berbicara. Orang yang bingung adalah orang yang diam setelah

putus harapan. Dalam hal ini, manfaat berbicara adalah tercapainya

sebagian solusi setelah masa yang lama, atau seruan itu terjadi

sebelum mengalami kebingungan, karena kata 'dan' tidak

menunj ukkan urutan kej adian.
a. . i",

ui *,J" d,l o(*, ,:t @ari Shafwan bin Ya'la, dari bapalcnya).

niu uiutut ya'la Uin Umayyah yang dikenal dengan nama Ibnu

Munayyah.

(q6 | it):t$)) , 4t "bl{ 
(Membaca di atas mimbar, 'Dan

mereka berseru: Wahai Malik). Demikian yang dinukil semua

periwayat, yaitu menyebutkan huruf kaf pada kata "malik", dan ini

adalah qira'ah mayoritas. Adapun Al A'masy membacanya 'wa

naadau yaa maali' (mereka berseru wahai Maali) yang berfungsi

sebagai tarkhim (menghaluskan ucapan). Qira'ah seperti ini

diriwayatkan juga dari Ali. Pada pembahasan tentang awal mula

penciptaan disebutkan bahwa ia juga termasuk qira'ah Ibnu Mas'ud.

Abdunazzaq berkata: Ats-Tsauri berkata, "Dalam bacaan Ibnu

Mas'ud disebutkan, 'wa naadau yaa maali'." Bacaan ini juga yang

ditandaskan oleh Ibnu Uyainah. Diceritakan salah seorang ulama salaf

ketika mendengar bacaan seperti itu, maka dia berkata, "Apa perlunya
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bagi penghuni neraka untuk melakukan tarkhim?" Hal ini mungkin

dijawab bahwa mereka terpaksa menghapus sebagian huruf dalam

suatu kata karena kondisi mereka yang sangat lemah dan dahsyatnya

musibah yang dialami.
or. ",.-rt-i. 

t // /

ei..-{ ,rS 
-ahe @f'N tl.:ry :6'r6i )$'3 (Qatadah berkata, 'sebagai

contoh bagi orarg-erorf ronf kemudian' ltakni pelaiaran bagi orang-

orang sesudah mereka). Abdunazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari

Qatadah. tentang firman-Nya, ti'{.iiT t-\lt lXettka mereka membuat

kami murka), yakni membuat kami marah 'frJ FUk# (kami pun

menjadikan mereka sebagai pentlahulu), yakni ke neraka. Gf^ll W':,

yakni pelajaran bagi orang-orang yang kemudian.

d br* lrJ"o-L$ J\h-,'al.l.b @./),i'ri,-Ju3 (Lilama

selainnya berkata: Muqriniin artinya mengalahkan. Dikatakan, fulan
muqrinun li fulan', artinya si fulan mengalahkan si fulan"). Ini adalah

perkataan Abu Ubaidah.
.: - , .

4 *r-* ) Cl &tq:t li-.,tef'$t;; @l Akwaab artinya tempat-

tempat air AeU) ,oriirOoi memiliki mulut).lni adalah perkataan Abu

Ubaidah. Ath-Thabari meriwayatkan dari As-Sudi, dia berkata, "Al
Akwaab adalah tempat air (teko) yang tidak memiliki telinga."

7ry' Pi ,=9t :ve y4' if C> 
'aiti'S|i (eatadah berkata'

Fii ummil kitaab (dalam induk Al Kitab [Lauh Mahfuzh]), yalcrti

dalam garis besar Al Kitab, pokok Al Kitab). Abdurrazzaq

meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman-Nya dalam

surah Az-Zukhruf t43l ayat 4, !t4' ?i e.'a-!1j (sesungguhnya Al

Qur'an itu dalam induk Al Kiiab), dia berkata, "Yakni dalam asal Al

Kitab dan garis besarnya."

"*t"rr.tb ,*1 olgi 61 ,4iitlt S"rl s\s oG g"61 6*6Jr'J"s\

(Awwalul 'aabidin forang yang pertoma memuliakanJ, yakni jikn ada

[Tuhan mempunyoi anakJ maka qkuloh awwalul aanifiin [orang

22 - TATTIUL BAARI



pertama yang menjauhkan diriJ. Keduanya adalah dua dialek.

Dikatakan, rajulun 'aabid [laki-laki yong men),embah] dan 'abid

fiaki-laki yang menjauhkan diril). Ath-Thabari meriwayatkan dari Ali
bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Dia mengatakan,

'Tuhan Yang Maha Pemurah tidak memiliki seorang anak pun'." Lalu

dari Sa'id, dari Qatadah, dia berkata, "Ini adalah kalimat dalam

percakapan orang Arab, 'Sekiranya Tuhan Yang Maha Pemurah

meiliki anak', artinya yang demikian tidak pemah ada." Dari Zaidbrn
Aslam, dia berkata, "Hal ini dikenal dari percakapan orang-orang

Arab, yakni sekiranya perkara ini ada. Maksudnya, ia tidak pemah

ada." Kemudian dari As-Sudi dikatakan bahwa kata'sekiranya' di sini

bermakna 'kalau', yakni kalau Tuhan Yang Maha Pemurah memiliki

anak, niscaya aku orang pertama yang memuliakannya, tetapi Dia

tidak memiliki anak. Penafsiran terakhir ini dikuatkan oleh Ath-

Thabari.

Menurut Abu Ubaidah bahwa kata'in' (sekiranya) bisa berarti

'maa'. Sedangkan huruf fa' (maka) bisa bermakna 'wawal' (dan).

Dengan demikian, makna ayat tersebut adalah "Tuhan Yang Maha

Pemurah tidak memiliki seorang anak pun, dan aku adalah yang

pertama diantara orang-orang yang menyembah. Ulama-ulama lain

berkata, "Maknanya, sekiranya Tuhan Yang Maha Pemurah -menurut

anggapan kamu- memiliki anak, maka akulah orang pertama yang

mengingkari apa yang kamu katakan itu".

Lafazh'al abidin' berasal dari kata 'obida ya'badu'. Seorang

penya'ir berkata:

Mereka itu kaumku jika mencelaku aku pun mencela mereko.

Aku tidak mou mencela sumur tua di Darim.

Kata a'badu di sini bermakna tidak mau (enggan). Ath-Thabari

meriwayatkan juga dari Yunus bin Abdul A'la, dari Ibnu Wahab,

"Kata 'abida artinya angkuh." Kemudian dia mengutip kisah dari

** Cf ol s'9 r,]r)i
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Umar tentang hal itu. Ibnu Faris berkata, "'Abada artinya 'aabid (yang

menyembah)". Menurut Al Jauhari kata al 'abad artinya marah-

,+'tUl):-tr .16j ,iirr 't?i:jj @bdutlah membaca, 'Waqaala ar-

rasuul yaa rabbi' [Rasul berkata, "Wahai Tuhan"]). Sudah disebutkan

isyarat penyandaran qira'ah Abdullah ini. Ath-Thabari meriwayatkan

melalui dua jalur dari Qatadah tentang firman-Nya,"|43 U- 4.: (Dan

[Atlah mengetahuiJ ucapan Muhammad, 'Ya Tuhanku'.), dia berkata,

"Ini adalah perkataan Rasulullah SAW."

';.J;- r+,q'c-.wrailt (4*riir S\i1'Jr6"t (Dikatakan arti'qwwalul

aabitliin' aclalah orong pertama yong mengingkari; Berasal dari kata

'abidq - ya'badu). Ibnu At-Tin berkata, "Demikian yang mereka

sebutkan, tetapi saya tidak melihat kata'abida bermakna'mengingkari'

dalam bahasa Arab." Hal itu telah disebutkan oleh Al Farabri.

2. Firman Allah, 39;; t3'i'#'oi 6* !:St

" Mako apakah Komi akan berhenti menurunkan Al Qur'an

kepadamu, karena kamu adalah kaum yang melampaui batas?"

(Qs. Az-Zukhruf [43]: 5)'yakni kaum musyrikin'

Lifu6) \){J4 y\t :y },it')i;\t * e)
'l'to 1ti'y> .rrl]tr' Le <A':\, ,p

Demi Allah, sekiranya Al Qur'an ini diangkat karena orang-

orang pertama umat ini menolaknya, niscaya mereka binasa, 'Maka

telah Kami binasaknn orong-orang yong lebih besar kekuatannya dari

mereka itu (musyrikin Makkah) dan telah terdahulu (tersebut dalam

Al Qur'an) perumpamaan umat-umat masa dahulu" yakni siksaan

orang-orang terdahulu . Juz' an artinya tandingan.

tlzo, l . .:,
gf;e Vraut

,:Ti)t \r^ Li 'j yt,

&,) \fu;'&b'"r3i
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Keterangan:

(Bab Firman-Nya "Maka apakah Kami akan berhenti

menurunkan Al Qur'an kepadamu, karena kamu adalah kaum yang

melampaui batas?" Demi Allah sekiranya Al Qur'an ini diangkat

karena orang-orang pertama umat ini menoloknya, niscaya mereka

binasa). Pernyataan ini dinukil Ibnu Abi Hatim melalui sanad yang

maushul dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, lalu ditambahkan,

"Akan tetapi Allah mengembalikan karunia dan rahmat-Nya, lalu

mengulang-ulanginya dan menyeru mereka kepadanya. "

'at':\t u.;L <cdiiy' ,y ,;d,j (#.'&, i3i ufu6) (Maka tetah

Kami binasakan orong-orang yang lebih besar kekuatannya dari
mereka itu (musyrikin Makkah) dan telah terdahulu (tersebut dalam

Al Qur'an) perumpamaan umat-umat masa dahulu', yalcni sil<saan

orang-orang terdahulu). Bagian ini dinukil Abdunazzaq melalui
sanad yang maushul dari Ma'mar, dari Qatadah, s€una sepertinya.

$'re ;? (Juz' an ar t i ny a t andingan). Abdurrazzaq meriwayatkan

dari Ma'mar, dan Qatadah, seperti ini. Demikian juga diriwayatkan

Imam Bukhari dalam krtab Khalq Afaal Al lbad dari jalur Sa'id bin

Abi Arubah dari Qatadah. Adapun Abu Ubaidah berkata, "Juz'an

artinya bagian." Sebagian lagi berkata, "Juz'an artinya perempuan."

Dikatakan, 'jaza'at al mar'ah'artinya perempuan itu melahirkan anak

pefempuan.
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"6v'{;
44. SURAH HAA MIIM AD.DUKHAAN

tb * &) KL ,t-r-, Jti;'t ,*,;rG- A+ ,(?t) t^t*-'Ss,

)r-r.; i'j}!r:)31 .ir*\t<6-*Liril 
'.i#; 

; ;' ,(a,Sat
' ;so-o'c!. 'r- ,..1 - t:crJL'; oi Sti, .u"-Dt q, 'rt;" (-* t:rr air:l(ii :1.tf

a/

(e) i* Js) ?:)t Ji3 ',r-,i :1;+Jry ,t* J.t |is': pir
p";rV,Lti *& fr ;r-:. e y|k ,#ul#

t7tl-tr-J

Mujahid berkata: Rahwan artinya jalan yang kering. Dikatakan
juga rahwan artinya yang tenang. 'Dengan pengetahuan (Kami) atas

bangsa-bangsa', yakni atas siapa yang ada. Fa'tuluuhu artinya
doronglah dia. wa zawwajnaahum bifouurin 'iin (Dan Kami berikan

kepada mereka bidadari), yakni kami menikahkan mereka dengan

bidadari yang membuat pandangan tercengang karenanya. Dikatakan;
"an tarjumuun" (dari keinginanmu merajamku), yakni pembunuhan.

Rahwan artinya tenang. Ibnu Abbas berkata; Kalmuhl artinya hitam,
seperti kotoran minyak. Ulama selainnya berkata, "Tubba'adalah raja-

raja Yaman. Setiap salah seorang mereka diberi nama tubba'karena ia
mengikuti sahabatnya. Bayangan juga dinamakan tubba' karena

mengikuti matahari.

Keterangan:

(Surah Haa Miim Ad-Dukhaan. Bismillaahiruafomaaniruahiim).

Kata basmalah dan surah tidak tercantum dalam riwayat selain Abu
Dzar.
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tgt-t, i$:)'Jw) ,L,rf *"f ,trr^l> "rteJ'Jtl') (Mujahid berkata:

Rahwan artinya jalan yang kering. Dikatakan juga rahwan artinya

yang tenang). Adapun perkataan Mujahid dinukil dengan sanad yang

maushul oleh Al Firyabi dari jalurnya disertai tambahan, "Seperti

bentuknya saat dipukul, maka dia berkata, 'Jangan perintahkan ia

untuk kembali, bahkan tinggalkan hingga masuk yang terakhirnya'."

Abd bin Humaid meriwayatkannya melalui jalur lain dari Mujahid

tentang firman-Nya dalam surah Ad-Dukhaan l44l ayat 24, rj-ij dia

berkata, Abdurrazzaq meriu'ayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah,

"Musa merasa kasihan memukul laut dengan tongkat untuk

menyatukan kembali, namun pada saat yang sama dia khawatir dikejar

Fir'aun dan bala tentaranya, maka dikatakan kepadanya, 'tinggalkanlah

laut itu tenang." Dikatakan, "jaa'at al khail rahwan" artinya kuda itu

datang dengan tenang. Dikatakan juga, "arih alaa nafsika", artinya

tenangkan dirimu. Begitu juga kalimat, "aisyun raahin", artinya

kehidupan yang tenang. Pernyataan di atas tidak tercantum pada selain

riwayat Abu Dzar. Namun, penyebutannya adalah lebih tepat.

,,";' ,,A-;-;b',F.",;..r,1, ,f,r*JUJI .,b d" jby (Dengan pengetahuan

JXam,il atas bangsa-bangro', yortni atas siapa yang ada di

permuknannya).lni adalah perkataan Mujahid. Al Firyabi menukilnya

melalui sanad yang maushul, "Kami melebihkan mereka dengan

oxang yang ada", yakni di antara orang-orang pada zamannya.

J'*sr {')cJ-+ t*'JjLSJi,(f )*,eG":|:> rwa

zawwajnaahum bihuurin 'iin [Dan Kami berikan kepada mereka

bidadariJ, yakni kami menikahkan mereka dengan bidadari yang

mernbuat pandangan tercengang korenanya). Al Firyabi menukilnya

dengan sanad yang maushul dariMujahid, 4.')A;" 4t -,'dt "&{L<i

iT?ti y,tbt:,r- e*3?6t a'is,ry:*.,)tt q d"ULq"il'.b'
9-X' *&i yt f l y (Kamt menikahkan mereka dengan bidadari

yang mebuat pandangan kebingungan karenanya. Tampak jelas
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sumsum betis mereka dari balik pakaian mereka. Orang yang

memandang akon melihat wajahnya di dada salah seorang mereka

lalrsana cermin kareno kehalusan kulit mereka dan kebeningan

warnanya).
t tio t | 

"61,i!':t (6-rlrlu) (Fa'tuluuhu artinya doronglah dia). Al Firyabi

menukil dengan sanad yang maushul dari Mujahid. Dia berkata

tentang firman-Nya dalam surah Ad-Dukhaan$a] ayat 47, 'a j:e$ i3i,
(Peganglah dia kemudian seretlah dia) yallrri doronglah dia.

.1--:1lr :Qft';'o11iu:;t (Dikatakan, "en tarjumuun" fdari

keinginanmu merajamkuJ, yakni pembunuhan). Kata, "Dikatakan"

tidak tercantum dalam riwayat selain Abu Dzar. Seakan-akan masih

bagian dari perkataan Mujahid. Kalimat ini diriwayatkan Ath-Thabari

tanpa menyebutkan nama orang yang mengucapkannya. Kemudian

disebutkan dari Al Aufi dari Ibnu Abbas bahwa ia bermakna cacian.

Abduwazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang

firman-Nya dalam surah Ad-dukhaan l44l ayat 20, ot-;i'j
(merajamku), dia berkata, "Yakni dengan batu." Sementara Ibnu Jarir

cenderung memahami kata'ar-rajm'(melempar) di sini dalam semua

maknanya.

tS\;, (1_J) (Rahwan artinya tenang). Demikian disebutkan

dalam riwayat selain Abu Dzar di sini. Penjelasannya telah disebutkan

pada bagian awal surah ini.

c 1-jrr M 3]lf 
'(Jiii€1 

,at" i.t',:6: (bnu Abbas berkata;

Kalmuhl ,rrrrro hitam, seperti kotoran minyak). Penafsiran ini

diriwayatkan Ibnu Abi Hatim melalui sanad yang maushul datr

Muthanif, dari Athiyah, bahwa Ibnu Abbas ditanya tentang al muhl,

maka dia berkata, "Ia adalah sesuatu yang kasar, seperti kotoran

minyak." Al-Laits berkata, "Al Muhl adalah sejenis cairan panas,

hanya saja ia lebih lembut menyerupai minyak, dan berwama agak

kekuning-kuningan." Dari Al Asma'i disebutkan, "Al Mahl adalah
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nanah dan apa yang mengalir dari mayit. Bila dibaca al muhl artinya

kotoran minyak, yaitu abu yang dihasilkan bara." Menurut penulis

kitab Al Muhkam, ia adalah kotoran batu mulia, seperti emas dan

selainnya.

Disamping itu ada penafsiran lain untuk kata al muhl. Abd bin
Humaid meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair bahwa ia adalah sesuatu

yang panasnya telah berakhir. Ada juga yang mengatakan ia adalah

timah yang mencair, atau besi maupun perak. Dikatakan juga ia adalah

racun. Sebagian lagi mengatakan, endapan minyak. Imam Ahmad

meriwayatkan dari hadits Abu Sa'id tentang firman Allah, ,I-eJtf, aiu

berkata, "Seperti kotoran minyak, jika didekatkan kepadanya niscaya
penutup wajahnya akan jatuh padanya."

',brt ,9u'€-fr\ tl:i ;:;" e:ti F ,f, !* (F) 6p'J,t:r

u;,Sr';" ^f'l 
b:t ;:;" (Jlama selainnya berkata, ,,Tubba, adalah

rajo-raja Yamon. Setiap salah seorang merekn diberi namo tubba'
karena ia mengikuti sahabatnya. Bayangan juga dinamakan tubba'
karena mengikuti matahari).Ia adalah perkataan Abu Ubaidah disertai
tambahan, "Kedudukan tubba' pada masa jahiliyah sama seperti

kedudukan khalifah pada masa Islam. Ia adalah raja-raja Arab."
Abdunazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah, dia berkata,

Aisyah berkata, "Tubba'adalah seorang laki-laki yang shalih." Ma'mar
berkata, Tamim bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku, dia

mendengar Sa'id bin Jubair berkata, "Sesungguhnya tubba'memberi
kain penutup pada Ka'bah dan melarang mencelanya."

Abdunazzaq berkata, Bakkar bin Abdunahman memberitakan

kepada kami, aku mendengar Wahab bin Munabbih berkata, i#t 6
"#'*':':,,-;l"; U rU lt &' ;:o qNoUi SAW melarong mencaci

As'ad yaitu Tubba). Wahab berkata, "Ia mengikuti agama Ibrahim."
Imam Ahmad meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad, dari Nabi SAW, I
'Pl'n oti 'dri ttS f3\ llangonlah kamu mencaci Tubba,, karena dia
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telah masuk Islam). Ath-Thabarani meriwayatkan dari Ibnu Abbas

sama sepertinya. Sanad-nya lebih shahih daripada sanad riwayat

Sahal. Adapun riwayat Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Ibnu Abi Adz-

Dzi'b dari Al Maqburi dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, Q a;l:l'l
I if L.! o€ 6ltru tidak tahu apakah Tubba' terlaknat ataukah tidak).

Ia diriwayatkan Ibnu Abi Hatim, Al Hakim, dan Ad-Daruquthni

seraya berkata, "Ia hanya dinukil sendiri oleh Abdurrazzaq." Namun,

mungkin dikompromikan dengan riwayat sebelumnya bahwa Nabi

SAW diberitahu tentang keadaan Tubba' setelah sebelumnya beliau

tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, beliau melarang mencacinya,

karena khawatir ada orang yang melakukannya. Hal itu setelah

mendengar perkataannya terdahulu.

l. Firman Allah,,:"i oti! it;tt

"Maka tunggulah hari ketika langit membswa kabut yang nyata.'l
(Qs. Ad-dukhaan [aa] : l0)

; t c ct/
.it)Jt) atu1()

4820. Dari Masruq, dari Abdullah, dia berkata, "Telah berlalu

lima perkara; kabut, Romawi, Bulan, Pukulan keras, dan lizaam

(adzab yang pasti menimpa [peceklik])."

Keterangan:

(Bab "Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang

nyata". Kata fartaqib' artinya tunggulaft). Demikian disebutkan Abu

Dzar. Dalam riwayat selainnya disebutkan, "Qatadah berkata,

. )ii 
^'; 

'.-.if,ti
\P_ \J' '_J
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'Fartaqib artinya tunggulah'." Riwayat ini dinukil Abd bin Humaid

melalui sanadyrLagmaushul dari Syaiban, dari Qatadah.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Abdan, dari

Abu Hamzah, dari Al A'masy, dari Muslim, dari Masruq, dari

Abdullah. Muslim yang dimaksud adalah Ibnu Shubaih Abu Adh-

Dhuha seperti ditegaskan pada bab-bab selanjutnya. Imam Bukhari

akan menyebutkan juga hadits ini pada tiga bab yang lain seraya

mengutipnya secara panjang lebar dan ringkas. Disamping itu, ia telah

disebutkan juga pada tafsir Surah Al Furqan secara ringkas, dan pada

tafsir Surah Ar-Ruum serta tafsir surah Shaad dengan redaksi yang

lengkap. Yahya sebagai periwayat hadits ini dari Abu Mu'awiyah -dan

pada bab berikutnya dari Waki'- adalah Ibnu Musa Al Balkhi. Redaksi

pada riwayat pertama, "Hingga mereka makon tulang" pada riwayat

sesudahnya diberi tambahan, "dan bangkai." Lalu dalam riwayat

berikutnya lagi dikatakan, "Hingga mereka makan bangkai" dan pada

riwayat sesudahnya, "Hingga mereka makan tulang-tulang dan kulit."

Para riwayat lainnya, "Hingga mereka makan kutit dan bangkai."

Mayoritas riwayat menyebutkan kata, "mayyitah" (bangkai). Namun,

sebagian membacanya dengan kata nii'a (kulit yang telah disamak),

tetapi versi pertama lebih masyhur.

"Yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih."

(Qs. Ad-Dukhaan [aa]: 11)

fr+)-,r \5 U; t! ru ;tk ay:"irr ii 'Ju iJu o)'F *
,:-bJ;.,#;+.W"i'*'t lt\t *'4t *
,Ar j;'ir'Jr;i ,;-," ,'irh)ttrtri &:'i;i a* ;:ou

2. Firman Allah, Vi Ut-ts rj-6 ,,6r
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'f &.\* ;yrr\G,yv')t'#Gi15 6:2k.c Jiltl a*
u:t cs:j,tt t:Lit ,ry ?'i)',Fs ? ?rti';:u yult n *i

o/,cz o, 

",i'. 

t--ot.)n ?r- q:- :Lj\e (oJic-€;r'

4821. Dari Masruq, dia berkata: Abdullah berkata,

"Sesungguhnya yang demikian ini karena ketika kaum Quraisy
durhaka kepada Nabi SAW, maka beliau memohon untuk mereka

tahun-tahun (kemarau, paceklik) seperti tahun-tahun Yusuf. Mereka

pun ditimpa kekeringan dan paceklik hingga mereka makan tulang,

maka seorang laki-laki melihat ke langit. seolah-olah dia melihat

kabut, karena kesulitan yang dialaminya. Kemudian Allah

menurunkan,'Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut

yang nyata, yong meliputi manusia. Inilah adzab yang pedih'. Dia
berkata, "Rasulullah SAW didatangi dan dikatakan kepadanya,'Wahai

Rasulullah, mintalah hujan kepada Allah untuk suku Mudhar,

sesungguhnya mereka telah binasa'. Beliau bersabda, 'Untuk suku

Mudhar? Sungguh engkau sangat berani'. Beliau pun minta hujan dan

diturunkan hujan kepada mereka, lalu turunlah ayat,.'Sesungguhnya

kamu akan kembali (ingkar)i Ketika mereka telah mendapatkan

kesejahteraan, mereka pun kembali kepada keadaan mereka saat

sejahtera. Maka Allah menurunkan firman-Nya, '(lngatlah) hari

(ketika) Kami menghantam mereko dengan hantaman yang keras.

Sesungguhnya Kami adalah Pemberi bolasan', yakni perang Badar."
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Keterangan Hadits:

Dalam kalimat "Dia berkata: Rasulullah SAW didatangi" bahwa

yang datang adalah Abu Suffan, seperti ditegaskan pada riwayat yang

akhir.

LjG i, ,4p'# iirr 6:-i:"r l,' jr-,-, t,iJ'tr;6 (Dikatakan, "wahai

Rasulullah, mintalah nuio, kepada Attah untuk suku Mudhar,

sesungguhnya mereka telah binaso"). Hanya saja dikatakan, "Untuk

Mudhar" karena kebanyakan mereka tinggal dekat sumber air di Hijaz.

Pada awalnya, doa mohon kemarau hanya untuk kaum Quraisy -
yakni penduduk Makkah- tetapi meluas hingga wilayah sekitarnya.

Oleh karena itu, sangat tepat bila mereka didoakan juga untuk

rnendapat hujan. Barangkali orang yang meminta sengaja tidak

menyebut kaum Quraisy, karena khawatir Nabi SAW akan ingat

kejahatan mereka. Oleh karena itu, dia menyebut kaum Mudhar

dengan maksud bahwa kaum Quraisy termasuk di dalamnya.

Pernyataan ini juga hendak mengisyaratkan bahwa doa kebinasaan itu

telah menimpa mereka yang tidak dimaksudkan.

Dalam riwayat lain disebutkan, "Sesungguhnya kaummu telah

binasa." Namun riwayat ini tidak bertentangan dengan riwayat

sebelumnya, sebab suku Mudhar juga termasuk kaum beliau SAW.

Pada pembahasan tentang keutamaan telah dijelaskan bahwa beliau

SAW juga berasal dari suku Mudhar.

i*/ 4l|#.et y lt' ,p 1' ,.lr-l 
'Sut 

6asututtah sAW

bersabda, "(Jntuk suku Mudhar? Sungguh engkau sangatlah berani").

Yakni apakah engkau memerintahkan aku minta hujan untuk suku

Mudhar, sementara mereka dalam kemaksiatan dan syirik kepada

Allah? Pada kitab Syarh Al Karmanl disebutkan, "Kalimat'Rasulullah

SAW bersabda kepada Mudhar?' yakni kepada Abu Suffan, sebab

Abu Sufuan adalah pembesar mereka saat itu dan dia yang datang

memohon agar Nabi SAW berdoa minta hujan. Orang Arab biasa

mengatakan, 'Quraisy membunuh si fulan', padahal maksudnya adalah
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salah seorang dari suku Quraisy. Demikian juga mereka menisbatkan

suatu urusan kepada kabilah tertentu padahal sebenarnya hanya

berkaitan dengan salah seorang kabilah itu." Namun, memahami teks

hadits di atas seperti itu cukup ganjil, karena kata 'kepada' tidak

berkaitan dengan kat 'berkata', tetapi berkaitan dengan sesuatu yang

dihapus, seperti telah saya jelaskan.

'; bAlt',!l:i.L-bi' 'Jt'i (Ketika mereka telah mendapatkan

kesejahteraan), yakm keluasan dalam hidup dan kesenangan.

3. Firman Allah, o*'i ti1 ir'fir b ''.a*t 6',

" (Mereka berdoa), "Ya Tuhan' *o*i,lenyapkanluh dari kami adzab

itu. Sesungguhnya kami akan beriman."
(Qs. Ad-Dukhaan $af n)

.:, 1" 1, 6 t
^ ,G ht *b"dtt* ,,
:-; ',,r1.# #,W qi .'.rlt,'JG*r;;r,p,
'JGi ;; ; c4-rt € QL ?yt g t -lrf {-'j;ile:ti

b'*h 6.1riq LF ,i: ;:G'nr y ,;;At;i'^;. v a'i
J:K ,oi,, Gx ,t)tG'j,:L o2s tt 'f 

'P 
<o-r31$4t;r;rr

ir.'f:a1 :)w 
^*; 

u." ,)T {;.'&\; 'r;3u arl,tJ'&b

.O;.iil 6t -i;:',y l:; jt: # !e\ia* gis

t ca)6JFit\
* n<:ai t dl !;i ii,r 'ijr
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4822. Dari Masruq, dia berkata: Aku masuk menemui Abdullah,

maka dia berkata, "Sesungguhnya termasuk ilmu adalah engkau

mengatakan terhadap apa yang engkau tidak ketahui, 'Allah Maha

Tahu'. Sesungguhnya A1lah berfirman kepada Nabi-Nya, 'Katakanlah

ftai Muhammad), "Aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas

dakwahku; dqn bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-

adakan. " Sesungguhnya kaum Quraisy ketika menguasai Nabi SAW

dan durhaka kepadanya maka beliau berdoa, 'Ya Allah, tolonglah aku

atas mereka dengan (menimpakan kepada mereka) tujuh tahun

(kemarau) seperti tujuh tahun Yusuf. Mereka pun ditimpa kemarau

sampai mereka makan tulang dan bangkai karena kesulitan, hingga

salah seorang mereka melihat apa yang ada antara dirinya dengan

langit seperti kabut, karena rasa lapar yang sangat. "Mereka berdoa,

'Ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami adzab itu. Sesungguhnya

kami akan beriman'." Dikatakan kepada beliau SAW, 'Jika Kami
melenyapkan adzab itu dari mereka niscaya mereka akon kembali
(inglear)'. Beliau SAW berdoa kepada Tuhannya dan (adzab)

dilenyapkan dari mereka, lalu mereka kembali (ingkar). Maka Allah
memberi balasan kepada mereka pada perang Badar. Itulah firman-
Nya,'Hari ketiko langit membqwa kabut yong nyata -hingga firman-
Nya- sesr,rngguhnya Kami akan memberi balasan'."

Keterangan:

i' f &'&sl)s O:lj; e @ari Masruqt, dia berknta, ,'Aku

masuk menemui Abdullah"). Yakni Ibnu Mas'ud.

pf li,r ,ilir I A.J-g tf jjr ;,r"it1 lsrrrngguhnya termasuk itmu

adalah engkau mengatakan terhadap apa yang engkau tidak ketahui,

'Allah Maha Tahu'). Sebab perkataan Ibnu Mas'ud ini telah

dikemukakan pada Surah Ar-Ruum melalui jalur lain dari Al A'masy

dengan redaksi, i'i-'oet i:n;,SutitK e iU,h: q,J6 O')F f
it *6 a:l 7k'1r F", ,'fi' bt: ,e)eii'*rur {;"u,*i5 y,vlt
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*illr,.triji .,,, il U')'W p,i :'Jtil;i+'* Gf on'r9#
(Dari Masruq, dia berkata, "Ketika seoran& lqki-laki menceritakan

hadits di Kindah, maka dia berkata, 'Akan datang kabut pada hari
kiamat dan mengambil pendengaran dan penLglihatan orang-orang

munafik, namun kabut itu akan menimpakan pada orang-orang

mulcrnin seperti penyakit flu'. Kami pun terkejut dan aku datang

kepada lbnu Mas'ud yang saat itu sedang duduk bersandar, maka dia

marah, lalu duduk lurus dan berkata, 'Barangsiapa mengetahui

hendaklah ia mengatakan, dan barangsiapo tidak mengetahui

hendaklah mengatakan 'Allah Maha Tahu'.").

Imam Bukhari kembali melakukan kebiasaannya yang lebih

mengedepankan hal yang tersembunyi daripada yang telah jelas, sebab

surah di atas lebih tepat disebutkan pada pembahasan surah Ar-Ruum,

karena didalamnya disebutkan kata 'kabut'. Namun, inilah

kebiasaannya, yaitu menyebutkan satu hadits pada suatu tempat,

kemudian menyebutkannya kembali di tempat yang sesuai tanpa

menyinggung tambahan yang dimaksud, karena dianggap sudah cukup

dengan apayangdisebutkan pada tempat lain. Hal ini dilakukan untuk

menarik perhatian.

Apa yang diingkari Ibnu Mas'ud pada hadits di atas telah

disebutkan dari Ali RA. Abdwrazzaq dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Al Harits dari Ali, dia berkata, 'rii. inLi ij .l6ilr a;i

'r.J:;- s:, l6J,'&: $'lt ,;+ ,y'it irU @yat tentang kabut belum

terjadi, io okon menimpakan poda orang mukmin seperti penyakit flu,
lalu ia meniup orang kafir hingga binasa). Kemudian Abdunazzaq

meriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah, dia bekata, ,t* U.t db det

C'; ii ,ir;fur (Suatu hari aku masuk menemui lbnu Abbas, maka dia

berkata kepadaku, "semalam aku tidak tidur hingga pagi hari.

Mereka berakat, 'Telah muncul bintang yang memiliki ekor dan kami

khowatir kabut telah keluarl'). Namun, saya khawatir jika hadits ini
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mengalami perubahan dalam penulisan. Barangkali kata yang
seharusnya adalah' dajj al' berubah menjadi' dukhaan' (kabut).

Diantara perkara yang menguatkan bahwa ayat tentang kabut
belum terjadi adalah riwayat Imam Muslim dari Abu Syuraih, dari

Nabi SAW, Lentsr, e*U".:*.rr L* to,,i -ru rtj c, zbt t i'Jii\
'ri.tltJr1 

@ari kiamat tidak akan terjadi hingga kalian melihat l0 tanda;

matahari keluar dari tempatnya terbenam, kabut, binatang...). Ath-
Thabari meriwayatkan dari hadits Rib'i, dari Hudzaifah, dari Nabi

SAW tentang keluarnya tanda-tanda kiamat dan kabut, 4 ,a-;:"il',:rS

;1', ,a;i;|t e$ 'r'4 qilt $1 ;J$ {X' :f xi tlefur q:,tt J";)
o;., i:tii n{"F,'U;+ t3t (Hudzaifah berkata, ,,wahai
'Rasuluilah, 

apakah kabut itu?" Maka beliau membaca ayat ini, lalu
bersabda, "Adapun orang yang beriman akan ditimpa seperti halnya

flu. Adapun orang kafir niscaya akan keluar dari kedua lubang
hidungnya, kedua telinganya, dan duburnya"). Namurl sanad hadits
ini lemah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Sa'id sama

sepertinya, tetapi sanad-nya lemah. Dia juga menukilnya melalui jalur
marfu'(langsung kepada Nabi SAW) dengan sanad yang lebih baik.

Ath-Thabari meriwayatkan dari Abu Malik Al Asy'ari, dari Nabi
sAw, *'Jk q$t L.li, lefu' vx V,sf '&"4 gesungguhnya

Tuhan kalian mengingatkan tiga perkara; kabut yang menimpa orang
mukmin seperti halnya flu). Senada dengannya dinukil dari Ibnu
Umar, tetapi sonad keduanya lemah. Namun, banyaknya riwayat-
riwayat ini menunjukkan bahwa semua itu memiliki sumber.

Sekiranya jalur riwayat Hudzaifah akurat, niscaya mengandung
kemungkinan dia-lah orang yang bercerita sebagaimana dimaksud
dalam hadits Ibnu Mas'ud.
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4. Firman Atrah, W Jbj iiE st ui,ilt';4 jt
" Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan, padahal telah

datang kepada mereka seorang rasul yang memberi penjelasan.,,
(Qs. Ad-Dukhaan [aal: f3) Kata adz-dzikr dan adz-dzikraa adalah

semakna.

P
-\

dIlSr ,rt.a lt Ji, dl :Ju F ,1, * 'b 
',-*; iJu O:_,* *

;i'";i:t : Jta, ̂ * r",bl;;rj ; ; -6 U-:,t G; 6 *', *
o to.,, {i , ,t t o.'- o2

ff.t-av .,ri,r- 9..5 y.

/,
rddJJ

dt , 4o/ a O z

_15 i*2 t>-.a.> Z;-a

:Ju )e(JdJJl
t

:Jt,

t. c.
u^> cco;

|P:At ;r'^1; 61-;t5..'ibi r-1" oA ,a*jt urt?VGtr

4823. Dari Masruq, dia berkata: Aku masuk kepada Abdullah,
lalu dia berkata, "sesungguhnya Rasulullah SAW menyeru orang-
orang Quraisy dan mereka mendustakannya serta durhaka kepadanya,

maka beliau berdoa, 'Ya Allah, tolonglah aku atos mereka dengan

tu-iuh (tahun kemarau) seperti tujuh tahun Yusuf . Mereka pun ditimpa
kemarau yang menghabiskan segala sesuatu hingga mereka makan

bangkai. Salah seorang mereka berdiri dan melihat antara dirinya
Jengan langit seperti kabut karena kesulitan dan kelaparan. Kemudian

beliau membaca, 'Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut

yang nyata, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih -hingga

firman-Nya- Sesungguhnya (kalau) Kami akan melenyapkan siksaan

itu agak sedikit sesungguhnya kamu akan kembali (ingkar)'. Abdullah
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berkata, "Apakah akan dilenyapkan siksaan dari mereka pada hari

kiamat?" Dia berkata, "Pukulan yang keras adalah perang Badar."

" Kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata, "Dia
adalah seorong yang menerima ajaran (dari orang lain) lagi pala

seorang ynng gila;' (Qs. Ad-Dukhaan [aaf U)

*') ^)bht 'u t:rZ.X e-t hr t1 
';u, 

ibjc i;is o:'r; *

p: ,a+.ttj,iltt trtsi ,i; :!Li lw ;jlt6 ?tb;lt t;si

Lt ,ri; ai :Jus ie, ; ;eG,.r6fur f ,rr\t ,t L;{
r)',; ,iu'i ,Gr,i :frbq tf llr 1iu drl:.t^'$'.v:;

y !e\),;t, iy;;..{,6) f; i ,rr:,2. -y *q t;* l*
it-L:r sJl'-i f;ilr qttc|iL\:Ki 6:jkc -;r-

,'rrlSr, ,;'li'io'r';St ,g-,-i ,lsj - rtlt;i*it.
4824. Dari Masruq, dia berkata: Abdullah berkata,

"Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad SAW dan berfirman,

"Katakanlah (hai Muhammad), 'Aku tidak meminta upah sedikitpun

kepadamu atas dah,uahku; dan bukanlah aku termasuk orang-orang
yang mengada-adakan'." Sesungguhnya Rasulullah SAW ketika

melihat kaum Quraisy durhaka kepadanya, maka beliau berdoa,'Ya

5. Firman Allah, "Ot*; P ,lEt'^Y fii j
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Allqh, tolonglah aku atas mereka dengan tuiuh (tahun kemarau)

seperti tujuh (tahun) Yusuf. Mereka pun ditimpa kemarau hingga

menghabiskan segala sesuatu sampai mereka makan tulang dan kulit.

Salah seorang mereka berkata, 'Hingga mereka makan kulit dan

bangkai', lalu keluar seperti kabut dari bumi. Beliau didatangi Abu

Suffan dan berkata, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya kaummu telah

binasa, berdoalah kepada Allah untuk melenyapkan (siksaan) dari

mereka'. Beliau SAW pun berdoa kemudian bersabda, 'sungguh

kalian akan kembali (ingkar) sesudah ini'." Dalarn hadits Ibnu

Manshur disebutkan, "Kemudian beliau membaca, 'Maka tunggulah

hari ketika langit membawa kabut yang nyata, -sampai- kalian

kembali (ingkar)i Apakah akan dilenyapkan adzab akhirat dari

mereka? Sungguh telah berlalu kabut, hantaman keras, dan paceklik".

Salah seorang mereka berkata, "Bulan". Sementara yang lain berkata,

"Peristiwa Romawi."

6. Firman Allah, otl.i;:i' St tt:-53' b'iijr 

"ry 
?i

" (Ingatlah) hari (ketika) Komi menghantam mereka dengan

hantaman yang keras. Sesungguhnyo Kami adolah Pemberi

balasan." (Qs. Ad-Dukhaan [aa]: 16)

,?.,!)0,'1r)st :iP, "-L-t W :ju ;rr & * o:F *
.iefur;,'fir,M6

4825. Dari Masruq, dari Abdullah, dia berkata, "Lima perkara

telah berlalu; paceklik, Romawi, hantaman yang keras, bulan, dan

kabut."
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Keterangan:
oa.C.-* ,* (Hingga menghabiskan), yakni menghilangkan.

Dikatakan "sanatun hashao"', artinya tahun yang kering, tidak ada

hujan.

pUi luii (Salah seorang mereka berkata). Demikian yang

disebutkan pada dua tempat. Maksudnya, salah seorang periwayat.

Namun, dalam teks As-Sadusi tidak ditemukan penyebutan dua

periwayat; Sulaiman dan Manshur. Maka kalimat seharusnya adalah,

"Salah seorang mereka berkata." Namun, mungkin dipahami seperti

pengertian di atas.

irrifur f f tlt qLp-,!21 @an dijadikan keluar dari bumi

seperti halnya asap). Dalam riwayat sebelumnya disebutkan , tsy-;siSl

1/J O, Oe!$ E :*t ,,;.J'r:X (Beliau melihratt qntara dirinya dan

langit seperti kabut karena rasa lapar). Namun, keduanya tidak
bertentangan, karena dipahami bahwa pada mulanya kabut itu muncul

berasal dari bumi dan berkahir di antara langit dan bumi. Begitu pula

tidak ada pertentangan antara kalimat, t']l; f L;- (keluar dari

bumi) dengan kalimat oti'.rJr i4? (seperti halnya kobur),karena kedua

hal itu dimungkinkan, yaitu keluar asap dari bumi seperti halnya kabut

karena suhu bumi yang sangat panas disebabkan tidak turunnya hujan,

dan mereka melihat antara mereka dengan langit seperti kabut, karena

sangat lapar. Adapun yang keluar dari bumi itu hanyalatr berupa

khalayan mata mereka, karena rasa lapar itu. Atau mungkin kata

'karena lapor' merupakan sifat kata 'kabut', yakni mereka melihat

seperti kabut yang terjadi karena rasa lapar.
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flt P ay'i*.- :a.G
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c /-rz o, , ,/l
fr) l*i . L-I\J
l'

,taw;
45. SURAH AL JAATSIYAH

#':d
Jaatsiyah artinya berlutut. Mujahid berkata; nastansikhrz (kami

menyalin) artinya kami menulis. Nansaakum (kami melupakan kamu)

artinya kami meninggalkan kamu.

{rr;j *\t& l:t,l';,1iJ6;ju & hr 'q:ri;:;^,r,i'*

}...-'v' €4 ,f:-{r r:it ,;lt:t t 

-;-i,i u.r }ii ,,y1'7?nt Ss

.letj;frr ijif
4826. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW

bersabda, "Allah . Azza Wajalla berfirman, 'Anak keturunan Adam

menyakiti-Ku, dia mencaci masa dan Akulah masa. Di tangan-Ku

urusan, aku membolak-balik malam dan siang'."

(Surah Haa,Miim,!llaatstyah. Bismillahirrafumaanirrafoiim).

Demikian disebutkan oleh Abu Dzar, Adapun ulaml selainnya hanya

menyebutk an'Al Jaots iyah'.

-S')t ,P Gj:# :niV (Jaatsiyah artinya berlutut). Demikian

yang mereka nukil. Ini adalah perkataan Mujahid. Ath-Thabari juga

menukilnya melalui jalumya. Abu Ubaidah berkata tentang firman-
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Nya dalam surah Al Jaatsiyah [45] ayat 28,48 yakni di atas lutut.

Dikatakan, "istaufaza fii qa'datihi", artinya dia duduk tegak tetapi

tidak stabil.

l-{<3'# Q,{astansikhu [komi menyalinJ artinya kami

menulis). Demikian dalam riwayat Abu Dzar. Adapun selainnya

menulis, "Ulama selainnya berkata, 'Mujahid berkata'." Lalu

disebutkan seperti di atas. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan juga yang

semakna dengannya dari Mujahid.

#7 €LI Q'lansaakum [kami melupakan kamuJ artinya kami

meninggalkan kamu).Ini adalah perkataan Abu Ubaidah. Abdunazzaq

meriwayatkannya dengan sanad yang maushul dari Ma'mar, dari

Qatadah, tentang firman-Nya dalam surah Al Jaatsiyah l45l ayat 34,
'4 t-;S fsta^y lVA lnari ini Kami melupakan kamu sebagaimana

komu melupakan), dia berkata, "Hari ini Kami meninggalkan kamu

sebagaimana kamu meninggalkan." Ibnu Al Mundzir

meriwayatkannya juga dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Ini
adalah pernyataan yang menyebutkan sesuatu dan yang dimaksud

adalah kbnsekuensinya, sebab orang yang lupa berarti meninggalkan,

tidak sebaliknya.

-.= t . o..,

iit l-it i)"i" @nak keturunan Adam menyakiti-Ku). Demikian

disebutkan secara ringkas. Ath-Thabari meriwayatkan dari Abu

Kuraib, dari Ibnu Uyainah melalui sanad ini dari Nabi SAW, beliau

bersabda, tiblr (i sl' $':*lt:sx' l;(s 4.,olt*o,, Jif irr
hr iui .7:ar o'j!J$,jri .a,-ir 1$fur 6ti rl e o $aj1 ,,,rf g l,rr j66

iii ljr ,*iil",Jj;u;3 !-tV (nusanya orang-orang jahiliyah berkata,

"sesungguhnya malam dan siang membinasaknn kita. Itulah yang

mematikon dan menghidupkan kita", maka Allah berfirman dalam

kitab-Nya, "Mereka berkata, 'Kehidupan ini tidak lain hanyalah

kehidupan kita di dunia soja'." Beliau bersabda, "Mereka pun

mencaci maki masa, maka Allah berfirman, 'Anak keturunan Adam
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menyakiti-Ku'. ). Lalu disebutkan selengkapnya. Al Qurthubi berkata,
"Maknanya, dia mengucapkan kepada-Ku perkataan yang bisa

menyakitkan siapa yang mungkin disakiti. Sementara Allah jauh dari

gangguan yang menyakiti-Nya. Maksudnya, siapa yang melakukan

hal itu, niscaya dia dihadapkan kepada kemurkaan Allah."

gSSr V\ (Aku adalah masa). Al Khaththabi berkata, "Maknanya,

aku pemilik masa dan pengatur urusan yang mereka sandarkan kepada

masa itu. Barangsiapa mencaci maki masa atas dasar ia sebagai pelaku

bagi urusan-urusan ini, maka caciannya akan kembali kepada

pemiliknya yang merupakan pelaku sesungguhnya. Hanya saja masa

adalah waktu terjadinya berbagai urusan. Biasanya apabila mereka

ditimpa perkara yang tidak diinginkan, maka mereka nisbatkan kepada

masa. Mereka berkata, 'Sungguh buruk masa ini' atau'celakalah masa

ini'."

An-Nawawi berkata, "Kata 'ano ad-daftr'(Aku-lah masa) dibaca

ad-dahru oleh mayoritas dan para muhaqqiq. Namun, bisa juga dibaca

ad-dahra sebagai kata keteratrgffi, makannya, Aku kekal selamanya.

Namun, yang sesuai bagi kalimat 'innallaaha huwa ad-dahr'
(sesungguhnya Alla[ Dia-lah masa) adalah ad-dahru. Kalimat ini
dipahamidalam konteks majaz, sebab orang Arab biasa mencaci maki

masa saat terjadi peristiwa, maka dikatakan, '.langan kamu mencaci

maki masa, karena pelakunya adalah Allah'. Seakan-akan dikatakan,

'Jangan kamu mencaci-maci pelaku, karena jika kamu mencacinya,

berarti kamu telah mencaci Aku'. Atau kata ad-dahr (masa) di sini

adalah od-daahir (pengatur). Ar-Raghib menceritakan bahwa kata ad-

dahr pada kalimat, 'sesungguhnya Allah adalah od-dohr' bukan kata

ad-dahr yang terdapat pada kalimat 'mencaci od-dohr (masa)'. Dia

berkata, 'Ad-Dahr pertama berarti masa, sedangkan yang kedua berarti

pengatur apa yang terjadi'." Selanjutnya, An-Nawawi melemahkan

pendapat ini, karena tidak memiliki dalil. Dia juga berkata, "Sekiranya

benar demikian, maka kata ad-dahr akan digolongkan sebagai salah

satu nama Allah." Demikian juga yang dikatakan Muhammad bin

44 - FATTIUL BAARI



Dawud seraya berhujjah dengan pandangannya bahwa kata itu dibaca

ad-dahra. Dia berkata, "Sekiranya ia dibaca ad-dahru, maka ia
dimasukkan sebagai salah satu nama Allah." Namun, hal itu bukan

keharusan, terutama ada riwayat yang menyebutkan, *LJ, t-tttt O$

(s e sungguhny a A I I ah, Di al ah Ad- Dahr).

Ibnu Al Jauzi berkata: Bacaan ad-dahru dibenarkan dengan

beberapa alasan, di antaranya; Pertama, kata yang tercantum dalam

nukilan ahli hadits adalah ad-dahru. Kedua, seandainya dibaca ad-

dahra,maka kalimat itu akan berbunyi, '^ Jti Titr u6 {,4kulah.od-dahr

[masaJ, aku membolak-balikkannya), maka alasan pelarangan tidak

tercantum dalam kalimat itu. Sebab Allah membolak-balik yang baik
dan buruk, dan hal itu tidak berkonsekuensi larangan mencaci-maki.

Ketiga, riwayat yang ada dalam hadits itu adalah, ?LJ' p, lirr L#
(sesungguhnya Allah, dialah Ad-Dahr). Namun, alasan terakhir tidak
tegas menunjukkan bahwa kata itu dibaca'ad-dahru', sebab bagi yang

menyelisihi bisa mengatakan bahwa maknanya, "sesungguhnya Allah,
Dialah Ad-Dahr, dia yang membolak balikkan", maka kedudukannya

menjadi sama dengan riwayat yang lain. Demikian juga, tidak
disebutkannya larangan tidak menunjukkan bahwa kata tersebut

dibaca ad-dahru, karena ia dapat diketahui dari konteks kalimat, yakni

tidak ada dosa baginya, maka janganlah kamu mencelanya.
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46. SURAH AL AHQAAF

iriiri:;Li:;i :rj:a-;iu': i';'-fr p'jb;11 'r,.t J'Jti)

.,F\t J')'L 15 
'd*,!r c 69 :urr? j.riu; ;;'

:* ,t ;ets t; {;'o\,}; 4 d\Uit :! (i-?:,> ,';-u

Li'S*i t'r:ki ,-$ ct ,;;tr t'ilr. <&ir\'ri";',A, .''n,'oi
' ,' lz

x4 rjv ar .ri3 ,n

Mujahid berkata: Tufiidhuun artinya kamu katakan. Sebagian

mereka berkata: Atsarah, utsrah, dan atsaarah artinya sisa ilmu. Ibnu

Abbas berkata; bid'an min ar-rasul, yak'ri aku bukan yang pertama

diantara rasul-rasul. Ulama selainnya berkata: Ara'aitum, lrnxuf alif
pada kata itu mengandung makna ancaman. Jika benar apa yang kamu

katakan itu, maka ia tidak berhak untuk disembah. Sesungguhnya kata

ara'aitum bukanlah penglihatan dengan mata, bahkan maknanya

adalah apakah kamu mengetahui atau apakah sampai kepada kamu

bahwa apa yang kamu seru selain Allah telah menciptakan sesuatu?

tsglerangn:
(Surah Haa Miim Al Afoqaaf, Bismillaahirrafumaanirrafuiim).

Kata basmaluh tidaktercantum pada selain riwayat Abu Dzar.

f{t 4 rg."arvrtiVrt"a';1 ]i1fr|S6i 1sebagian mereka berkata:

Atsarah, utsrah, dan atsaarah artinya sisa ilmu). Abu Ubaidah

berkata, "Firman-Nya dalam surah Al Abqaaf l46J ayat 4, jr 6jtii \1

f-j:it @tuu peninggalan dari pengetahuan [orang-orang dahulufi,

t 
o t o . -,0;r-lj l'.
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yakni sisa ilmu." Ath-Thabari berkata, "Mayoritas membacarrya'au

atsaaratunl Sementara Abu Abdurrahman As-Sulami membacanya

'atsarotun', artinya atau ilmu yang khusus diberikan kepada kamu

tanpa yang lain."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian juga penafsiran yang

dikemukakan Al Hasan dan Qatadah. Abdurrazzaq meriwayatkan dari

Ma'mar dari Al Hasan tentang firman-Nya, #t q6;.6i \i, dia berkata,

"Atsaratu syai' artinya sesuatu yang dikeluarkan dan disebarkannya."

Dia juga berkata: Qatadah berkata, 'Atau kekhususan ilmu'."

Ath-Thabari meriwayatkan dari Abu Salamah, dari Ibnu Abbas,

tentang firman-Nya, gjijr ,_.Ajt3i Si, diuberkata, "Garis yang dibuat

orang-orang Arab di atas tanah." Riwayat ini dinukil Imam Ahmad

dan Al Hakim dengan sanad yang shahl&. Diriwayatkan juga dari

Ibnu Abbas, "Tulisan yang bagus", tetapi hal ini tidak akurat.

Sebagian ulama madzhablvlaliki memahami kata'garis'di sini dengan

arti yang tertulis. Mereka mengklaim bahwa maksudnya adalah

kesaksian terhadap garis apabila mengetahuinya. Namun, pendapat

pertama yang dikuti oleh mayoritas. Sebagian mereka menjadikannya

sebagai dalil untuk memperbaiki tulisan. Namun, tidak ada hujjah

dalam hal ini, karena hanya merupakan kebiasaan pada waktu itu.

Pernyataan ini bukan untuk membolehkannya.

,Yrt )'t|c-i <$lt 4 b\) :a# i.r Sai lnnu Abbas berkata;

bid'an min ar-rasul, yakni aku bukan yong pertama di antara rasul-

rasul). Penafsiran ini dinukil Ibnu Abi Hatim melalui sanad yang

maushul dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Ath-Thabari

menukil dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, sama sepertinya.

Demikian juga dikatakan oleh Abu Ubaidah. Lalu dia berkata,

"Dikatakan 'maa haadza minni bibida'in', artinya hal ini bukanlah

yang pertama dariku." Ath-Thabari menukil pula dari Sa'id, dari

Qatadah, dia berkata, "sesungguhnya rasul-Rasul telah ada

sebelumku."
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o:ly (t":Je);\ (fufiidhuun artinya kamu katakan). Demikian

diriwayatkan Abu Dzar. Adapun selainnya menyebutkan di bagian

awal dari Mujahid. Ath-Thabari menukilnya juga melalui sanad yang

maushul dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid.

bi'erJ"l diu y € ut,,"jsg#,i4-i' :f qlt\,ip
oreu 6'01'€eki u'i"jr;i1 ,$ 6t ,4t !'i4<&1t1> ei A,t

fJJt lttt ltllama selainnya berkata; Ara'aitum, huruf alif pada

kata itu mengandung malvta ancamon. Jika benar apa yang kamu

katakan itu, maka ia tidak berhak untuk disembah. Sesungguhnya kata

ara'aitum bukanlah penglihatan dengan mata, bahkan malcrtanya

adalah apakah kamu mengetahui atau apakah sampai kepada kamu

bahwa opa yong kamu seru selain Allah telah menciptakan sesuatu?).

kalimat ini tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar.

" Don orong yang berkata kepada duo orang ibu bapaknya:

"Cis bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya

memperingatkan kepacloku bahwa aku akan dibangkitkan, padahal

sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku? lalu kedua ibu

bapaknyo itu memohon pertolongan kepada Allah seraya

mengatakan, " Celaka kamu, berimanlah ! Sesungguhnya ianii Allah

adaluh benar". Lalu dia berkata, "Ini tidak lain hanyalah

dongengan orang-orang yang dahulu beloko" '

(Qs. AI Ahqaaf P6lz t7)

'J\i)

. Jrrr-
Yi u.
*'1: h

48 - FATITUL BAARI



,zJrriT',i;;-,r )Vt & o,j'; oti ,i6 irrU i *';-',*
'"b';i* ,!j u.'i Aq',F.u:d i i-l ?r;';;-".*i
6)* * -a,a'q.'Fi :rL : Jw,(* f ori *. )GlSt
Uf l-iirr j'Jtt si'j) 4 hr ,lii ert r-u lt ,l;tt1'liitri ,,1L
,^
l: 't" t-r ilt

4827. Dari Yusuf bin Mahak, dia berkata, "Marwan berkuasa di

Hijaz atas penunjukkan Muawiyah. Dia pun berkhutbah dan menyebut

Yazid bin Muawiyah agar dibaiat sesudah bapaknya, maka

Abdurrahman bin Abu Bakar mengatakan sesuatu kepadanya. Dia

berkata, 'Tangkaplah orang ini'. Dia (Abdunahman) masuk ke rumah

Aisyah dan mereka tidak mampu menangkapnya. Marwan berkata,

'Sesungguhnya orang inilah yang diturunkan tentangnya ayat, "Dan

orong yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, 'Cis bagi kamu

lceduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan :kepadaht'.

Aisyah berkata dari balik hijab, 'Tidak ada suatu ayat Al Qur'an yang

diturunkan berkenaan dengan kami, hanya saja Allah menurunkan

tentang udzurku'."

Keteransan Hadits:

(Bab "Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya:

"Cis bagi kamu keduanya, apakah kamu keduonya memperingatkan

kepadaku bahwa aht akan dibangkitkan, padahal sungguh telah

berlalu beberapa umat sebelumku? -hingga firman-Nya- dongengan

orang-orang dahulu belaka".). Demikian tercantum dalam riwayat

Abu Dzar. Adapun periwayat selainnya mengutip ayat secara lengkap.

Mayoritas ulama membacanya ffi. Sementara Nafi' dan Hafsh dari
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Aslrim membacanya uffin. Adapun Ibnu Katsir, Ibnu Amir, dan Ibnu

Mahish -yang juga adalah riwayat lain dari Ashim- membacanya uffa.
I iJ-i6 ,; e,:i * @ari Yusif bin Mahak). Mahak'bermakna

qumair {bufu, t ""it;. 
Ia bisa digolongkan sebagai kata'munsharif (bisa

menerima tanda kasrah dan tanwin) dan bisa juga tidak, seperti yang

akan dijelaskan.

y,i :'x, u dq" #}-:6'd .'J"i" 9 il"'Fr! -';b$ [rt,J'ai:;t r (Atas

penunjukkan Muawiyah. Dia pun berkhutbah dan menyebut Yazid bin

Muaw:iyah agar dibaiat sesudah bapatcnya). Dalam riwayat Al Ismaili

dari jalur tersebut disebutkan , |-3li -ii.r oy 'r;-i-'d*;r-'oi U-1a Srttit

iitr lit 'jrir y Jtrb:r3 ;j-i-'Fii |&Sn aitit'or1;'1;O ,u,1ttt:t dt
';"Lj * A',.utii,;r'r$'^itLrr- olj lb rj: $-i- e',+'fi, 41 ,sjl

(Muawiyah bermaksud menunjuk Yazid -yakni analmya- sebagai

khalifah, maka dia menulis surat kepada Marwan tentang hal itu, lalu

Morwan mengumpulkan orang-orang dan berkhutbah, dan dia

menyebut Yazid serta mengajak mereka untuk membaiatnya. Dia

berkata, 'sesungguhnya Allah memperlihotkan kepada amirul

mukminin mimpi yang baik tentang Yazid. Jika dia menuniuknya

sebagai'penggantinya, mako penunjulcan seperti itu telah dilakukan

juga oleh Abu Bakar dan Umar'.).

,* 3. ,fr1 i.*?t *'i'Sui luatco Abdurrahman bin Abu

Balrar mengatakan sesuatu kepadanya). Dikatakan bahwa

Abdurrahman berkata kepadanya, "Diantara kami dan kamu ada tiga

perkara; Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan Umar meninggal tanpa

mengikat perjanjian tentang siapa pengganti mereka." Demikian

disebutkan sebagian pensyarah dan dia meringkasnya sehingga

merusak maknanya. Adapun yang tercantum dalam riwayat Al Ismaili,

"Abdurrahman berkata, 'Ia tidak lain hanyalah kebiasaan Heraklius'."

Dia menukil pula dari Syu'bah, dari Muhammad bin Ziyad, Marwan
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berkata, "sunnah Abu Bakar dan Umar." Maka Abdurrahman berkata,

"Sunnah Heraklius dan Kaisar."

Ibnu Mundzir menukil melalui jalur ini, "Apakah kamu meniru

perilaku Heraklius, dimana kamu membaiat untuk anak-anak kamu?"

Abu Ya'la dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ismail bin Abu

Khalid, "Abdullah Al Madani menceritakan kepadaku, dia berkata:

Aku berada di masjid ketika Marwan berkhutbah, dia berkata,

'Sesungguhnya Allah telah memperlihatkan kepada amirul mukminin

suatu mimpi yang bagus tentang Yazid. Jika dia menunjuknya sebagai

khalifah, maka sungguh Abu Bakar dan Umar juga menunjuk

pengganti keduanya'. Abdunahman berkata,'Kebiasaan Heraklius,

sesungguhnya Abu Bakar -der,ni Allah- tidak memberikannya pada

salah seorang di antara anaknya dan tidak pula pada ahli baitnya, dan

tidaklah Muawiyah memberikan jabatan itu kecuali untuk memuliakan

anaknya'."

y tr"r*}* U,b'4. ,Fn f:rl* ,,Sut (Dia berkata, ,Tangkaplah

orang ini'. Dia fAbdurrahmanJ masuk ke rumah Aisyah dan mereka

tidak mampu menangkapnya). Yalai mereka tidak mau mengejarnya

ke dalam rumah, untuk menghormati Aisyah. Dalam riwayat Abu

Ya'la disebutkan, 'tk: 
'if(i |W'r:"t.b a6 6 e /t ,F'o,tV'S:ll

Ji.1t j tUorro, turun dari mimbar hingga datang ke pintu Aisyah,

lalu berbicara dengan Aisyah, dan Aisyah pun berbicara dengannya,

kemudian dia pergi).

- 
h' ';:Fi slJ' r.i-; ot ,lot|";J3 (Marwan berkata,

"sesungguhnyo inilah orang yang diturunkan Allah tentangnya".).

Dalam riwayat Abu Ya'la disebutkan, 
- i io' jd U-rf .t3i :l;;t1'y'Ju)

(Marwan berkata, 'Diarnlah, bukanlah engkau orang yong

difirmankan Allah-..'), lalu dia menyebutkan ayat. Abdurrahman

berkata, 'dJ,'r, :b irr & I' j*3,6l rsiir i,iirr ;,lr C'.'if (Bukankah
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(ngkau anak orang terlalowt yang pernah dilaknat Rasulullah
sAw)."

'u^u.O L-i66 @isyah berkata). Dalam riwayat Muhammad bin

Ziyad disebutkan, "Aisyah berkata, 'Marwan berdusta'."

q:ii'Ui i,r tf :t 9tr.-rrr 
',p t*,vgkt'1j1l" @uah tidak

menurunkan tentang kami suatu [ayat| dari Al Qur'an, kecuali bahwa
Allah menurunkan udzurku). Yakni ayat yang terdapat dalam surah
An-Nuur tentang kisah para penyebar berita dusta dan bersihnya
Aisyah dari tuduhan mereka. Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan,
"Aisyah berkata, 'Dia dusta, demi Allah, tidak ada ayat yang turun
tentang dia'." Dalam riwayatnya yang lain disebutkan, "Demi Allah,
tidaklah diturunkan kecuali berkenaan dengan fulan Ibnu fulan Al
Fulani." Dalam riwayat lain juga disebutkan, "Sekiranya engkau mau
aku menyebutkan namanya, niscaya aku akan menyebutkannya.
Namun, Rasulullah SAW melaknat bapak Marwan saat Marwan
masih dalam tulang shulbinya." Abdurrazzaq meriwayatkan dari
Mina' bahwa dia mendengar Aisyah mengingkari jika ayat ini turun
berkenaan dengan Abdurrahman bin Abu Bakar. Aisyah berkata.

"Hanya saja ia turun berkenaan dengan fulan bin fulan" seraya

menyebutkan nama seorang laki-laki.

Kisah ini telah dimamfaatkan sebagian kelompok Rafidhah.
Mereka berkata, "Hal ini menunjukkan bahwa firman Allah dalam

surah At-Taubah [9] ayat 40, ii,3t r1,w3 (dia salah sorang dari dua

orang) bukanlah Abu Bakar." Namun, yang benar bukan seperti

pemahaman orang-orang Rafidhah. Bahkan yang dimaksud perkataan

Aisyah, "pada kami", yakni pada anak-anak Abu Bakar. Adapun
pengecualian dalam hadits tersebut adalah pengecualian dari

keumuman penafian yang ada. Ayat-ayat yang berkaitan dengan udzur
Aisyah RA berada pada puncak pujian terhadapnya, maka yang

dimaksud adalah penafian turunnya ayat yang berindikasi celaan
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kepada mereka, seperti pada kisah dalam firman-Nya, i-'td.'!j0 giJtj

(danyang berkata kcpada keduo orang tuanya...).

Satu perkara yang mengherankan bahwa Ath-Thabari

meriwayatkan dari Al Aufi, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Ayat ini

turun berkenaan dengan Abdunatrman bin Abu Bakar." Oleh karena

itu, riwayat ini ditanggapi Az-Zajjaj seraya berkata, "Pendapat yang

benar, ayat ini turun berkenaan dengan orang kafir yang durhaka

kepada kedua orang tuanya. Adapun Abdunahman, dia telah masuk

Islam dan memperbaiki keislamannya, dan jadilah dia termasuk

golongan kaum muslimin yang terbaik. Sementara Allah telah

berfirman dalam surah Al Ahqaaf [46] ayat lS, i4=i; 'rp;-iit;llii

J:Pt (Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan [adzabJ

atas mereka...), Maka ia tidak sesuai dengan kondisi Abdurrahman."

Al Mahdawi menjawab masalah ini seraya berkata, "Yang

dimaksud dalam kata penunjuk'merelra itulah' adalah kaum yang

disinyalir oleh ayat sebelumnya, yakni dalam ayatlT, itii'*Ut

,4,f (dan teloh berlalu beberapa umot sebelumku). Tidak ada

halangan bila hal seperti itu terjadi pada diri Abdurrahman sebelum

dia masuk Islam, dan kemudian dia memeluk Islam sesudahnya." Ibnu

Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij, dari Mujahid, dia

berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Abu Bakar

Ash-Shiddiq." Ibnu Juraij berkata, "Sebagian lagi mengatakan, ia

turun berkenaan dengan Abdunahman bin Abu Bakar." Saya (Ibnu

Hajar) katakan, pendapat mengenai Abdullah sama seperti pendapat

tentang Abdunahman. Sebab Abdullah juga masuk Islam dan

memperbaiki keislamannya. "

Dari Asbath, dari As-Sudi, dia berkata, "Ayat ini turun

berkenaan dengan Abdurrahman bin Abu Bakar. Dia berkata kepada

kedua orang tuanya -yakni Abu Bakar dan Ummu Ruman- yang saat

itu telah masuk Islam, sementara dia sendiri enggan memeluk Islam,

lalu keduanya memerintahkannya agat masuk Islam, maka dia

FATHUL BAARI - 53



menoiak dan mendustakan keduanya, "Dimana fulan dan fulan -
nraksudnya pemuka-pemuka Quraisy- yang telah meninggal?" Setelah

itu dia masuk Islam dan turunlah taubatnya pada ayat, \ oe 1S ${l'j
f.-)* (Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang

t e I ah m er e ka ke rj akan).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tetapi penafian Aisyah jika ayat ini
turun berkenaan. dengan Abdunahman dan ahli baitnya lebih shahih

ditinjau dari segi sanad serta lebih patut diterima. Muqatil
menegaskan dalam tafsimya bahwa ia turun berkenaan dengan

Abdunahman. Adapun firman-Nya, J'jil '* V n-y, A.'tf turun

berkenaan dengan tiga orang kaum Quraisy.

2. Firman Altah, ,rf u.6 rj6 e)\1W b)b ,l|i:) tti
ilf a$b V. q u sli;;,it 6'i',),;6:t)-l

"Moka tatkala mereka melihot adzab itu berupa awan yang menuju
ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka: 'tlnilah awan yang
akan menurunkan hujan kepada kami". (Bukan)! bahkan itulah

azab yang kamu minta supayo datang dengan segera (yaitu) angin
yang mengandung adzab yang pedih." (Qs. Al Ahqaaf $$:2a)

Ibnu Abbas Berkata: 'Aaridhan artinya Awan.
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4828. Dari Sulaiman bin Yasar, dari Aisyah RA (istri Nabi

SAW) dia berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasr-rlullah SAW

tertawa hingga aku melihat lahawat-nya, hanya saja beliau biasa

tersenyum.rr

:UU

r;4 trri^ ,l-Lit I dk'oi ,e , t;/'#)\ LL 6y o6t 3l I'
''o2' o'r e c t '' br j-j G- :Jw *latfJt',,!Fj G J; 

^4i:,
d.! dl .)c'o V aJ-\J

*lb tj.iry : ftla ,;rilr l'e ,si1i, ,i-i)rri'; ;:l rLtil 4:.

-.r. . ,
.(UJh+.

4829. Dia berkata, "Biasa apabila beliau melihat awan atau

angin maka diketahui pada wajahnya." Dia berkata, "Wahai
Rasulullah, sesungguhnya orang-orang jika melihat awan, maka

mereka bergembira karena berharap akan tutun hujan. Namun, aku

melihatmu apabila melihatnya diketahui pada wajahmu rasa tidak
senang." Beliau bersabda, "Wahai Aisyah, qpa yang membuatku oman
jika ada padanya adzab? Suatu kaum diazab dengan angin, dan suatu

kaum telah melihat adzab namun mereka berkata, 'Inilah 6wan yang
akan menurunkan hujon kepada komi'."

Keteransan Hadits:

(Bab "Maka tatkala mereks melihat adzab itu berupa crwon yang
menuju ke lembahJembah mereka .../. Periwayat selain Abu Dzar
menukil ayat secara lengkap.

i+6.j..1r ,"rf )b :aS Sr Sri ltOnu Abbas berkata: 'Aaridh artinya

awan). Penafsiran ini dinukil melalui sanad yang mausftzl oleh Ibnu
Abi Hatim dari jalur Ali bin Abi Thalhah darinya. Ath-Thabari

4 . dt 4o a,H-t "sl * alt t)! JlfJ
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meriwayatkan dari Al Aufi dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Angin yang

menerbangkan awan, mereka sebut'aaridh."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Ahmad, dari

Ibnu Watrab, dari Amr, dari Abu An-Nadhr, dari Sulaiman bin Yasar,

dari Aisyah RA. Kebanyakan periwayat hanya menukil, "Ahmad

menceritakan kepada kami", sementara dalam riwayat Abu Dzar

disebutkan, "Ahmad bin Isa menceritakan kepada kami." Amr yang

dimaksud adalah Ibnu Al Harits, Abu An-Nadhr adalah Salim Al

Madani. Setengah sanad ini adalah orang-orang Madinah, sementara

setengahnya lagi adalah orang-orang Mesir.

:.rtd \ 'sji $ @tngga aku melihat darinya lahawatnya). Kata

lqhowaat adalah jarnak dari kata lahaat, artinya adalah daging yang

tergantung di dalam mulut bagian dalam.

'#" ug 6$ ftonya saja beliau biasa terserytum). Hal ini tidak

menafikan keterangan dalam hadits lain yang mengatakan, "Beliau

SAl4/ tertawa hingga tampak gigi depannya". Sebab hal ini tidak

mengharuskan terlihatny a I ahaw at.

+t Q.yt$ /-i /Roto tidak senang dapat diketahui pada

raut wajahnya). Perubahan raut wajah beliau diungkapkan oleh

Aisyah dengan kata 'tidak senang', karena ini merupakan hasil dari

perubahan tersebut. Dalam riwayat Atha' dari Aisyah di bagian awal

hadits ini disebutkan, i,ls dlt * $'*: y\t;; i' J'J1j as

'J ?j 6?'u *.\:ttit y.'..f,.\l 6 -3') W 6'-*'t th'P 'ci&l ii n+i
$#';.ti)',*tfi W1";'^ft)'-#',,;lt 9U tip ,!'*')i 6?t q.
'e U7'o|$l (Rasulullah SAW apabila ada angin bertiup kencang

maka beliau berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya alru meminta kepada-

Mu kebaikannya dan kebaikan yang ada padanya serta kebaikan

Engiau kirim bersamanya, dan aku berlindung kepada-Mu dari

keburukannya dan keburukan yang ada padanya serta keburukan

yang Engkau kirim bersamanya." Apabila langit telah mendung maka
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roman wajahnya berubah, lalu beliau keluar dan masuk serta

mondar-mandir. Apabila hujan turun, maka hilanglah hal itu

darinya). Hadits ini diriwayatkan Imam Muslim secara panjang lebar.

Pada pembahasan tentang awal mula penciptaan telah disebutkan, ori
';.i1t'511't'i>; tel, $1 @pabila beliau melihat awan yang menyebabkan

hujan, maka beliau mondar-mandir). Penguat hadits ini telah

dijelaskan dari riwayat Anas dan selainnya di akhir pembahasan

tentang memohon hujan.

?lG r.ij riuli Lriiir ;tt csi:w: {}ur?y .f' guatu kaum

diadzab dengan angin. Suatu kaum melihat adzab tetapi mereka

berkata, "lni adalah awan yang menurunkan hujan..."). Secarazhahir

bahwa mereka yang diadzab dengan angin bukan mereka yang

mengatakan hal itu. Hal itu didasarkan kepada kaidah bahwa kata

nakirahjika diulang, maka maksud yang terakhir bukan yang pertama.

Namun, makna zhahir ayat pada bab di atas menyatakan bahwa

mereka yang diazab dengan angin adalah mereka.yang. mengatakan,

"Ini adalah awan." Ayat tersebut selengkapnya, 'i,'j f-irli S1 :O Vi f ttl
'S Ji 6.F ;arrb rih rj'6 4;ri fu b)c l')ij tti -ni;1 -jri;'$,.
"pi "-ii; W. gl ".'gib.A-t 

6 (ingattah saudara kaum Ad ketika dia

memberi peringatan kepada l<aumnya di Al Ahqaaf... -hingga firman-

Nya- Maka tatknla mereka melihat adzab itu berupa awan yang

menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka: "Inilah awon

yang akan menurunkan hujan kepada kami". [BukanJ ! bahkan itulah

azab yang kamu minta supaya datang dengan segera fyaituJ angin

yang mengandung adzab yang pedih).

Al Kanhani menjawabnya, "Kaidah yang disebutkan di atas

berlaku jika dalam teks tidak ada kalimat yang mengindikasikan

bahwa bagian pertama adalah yang dimaksud oleh bagian kedua. Jika

ada indikasi ke arah itu, seperti firman-Nya dalsam surah Az-Zukhruf

[43] ayat 84, i-i1 .p";\r o-t;ii1 oU,LJr d gi' 91 @an Dia-lah Tuhan
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fYang disembahJ di langit dan Tuhan [Yang disembahJ di bumi),

maka kaidah di atas tidak berlaku lagi." Kemudian dia berkata, "Ada
kemungkinan 'Ad adalah dua kaum. Satu kaum di Ahqaaf, yaitu

mereka yang dibinasakan dengan awan, dan satu kaum lagi selain

mereka." Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat ini lemah, hanya saja

tetap memiliki kemungkinan untuk diterima. Allah berfirman dalam

surah An-Najm, .rJil, $b|$hi'fri lBoh*rranya Dia membinasakan

Ad yang pertama). Sesungguhnya ia mengindikasikan adanya kaum

Ad yang lain.

Kisah kaum Ad kedua diriwayatkan Imam Ahmad melalui sanad

yang hasan dari Al Harits bin Hassan Al Bakri, dia berkata, "Aku
keluar bersama Al Ala' bin Al Hadhrami kepada Rasulullah SAW...".
Kemudian di dalamnya disebutkan, f,rl-i Sfi; ofi o( ^l;ttnt, l3rf

Ji f U ,P ,ri,* tloi, r'to'oti& ,i'lit;x-$t * .Pur;l;i'ji:
;b, tlJi..rsir;ir & a* C,#'8i ,"# er.'*,-'"^SA S i."":rti

t . t'. ' ,o4 , - ," a { " s.1 " ti '-o ,o ', o ti . .. to{ ,.LrJ-: t'rP ,t6." rllPt 1L=U C,tlateu q OP .FEJ $r,-:-,U f0 Cf ,{J'
r1;i 

:b q 6# X .ti.r;, r's6j (Aku berlindung kepada Allah dan Rasul-

Nya untuk menjadi seperti utusan kaum Ad." Dia bertanya, "Apakah

utusan Ad itu?." Sesungguhnya dia lebih tahu mengenai cerita itu
namun dia hendak menyingkap pengetahuan lawan bicaranya. Aku

pun berkata, "Koum Ad mengalami musim kemarau. Mereko

mengutus Qail bin Anaz kepada Muawiyah bin Bakar di Makkah agor

memohonkan hujan untuk mereka. Dia pun tinggal satu bulan sebagai

tamu dan dua perempuan menghiburnya. Setelah satu bulan berlalu,

dia keluar untuk mereka dan meminta hujan bagi mereka. Maka lewat

pada mereka gumpalan-gumpalan dlwan dan dia memilih gumpalan

hitam. Maka diseru, 'Ambillah ia sebagai abu yang membinasakan,

tidak menyisakan seorang pun dari kaum Ad). Sebagian hadits ini

diriwayatkan juga At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Secara

zhahir hal ini berkenaan dengan kisah Ad yang terakhir karena adanya

penyebutan Makkah. Sementara Makkah mulai dibangun setelah
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Ibrahim menempatkan Hajar dan Ismail di lembah yang tidak

ditumbuhi tanaman, maka mereka:'yang.disebutkan pada surah Al

Ahqaaf adalah kaum Ad. yang terakhir. {1a; dasar ini berarti yang

dimaksud firman-Nya,uSaudaia Ad" a&i,atahinabi selain Hud AS.
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J..a"ir7

47. SURAH MUHAMMAD

iei't .q*. ,(4:-fl .:rU ,? ,tbSi:16]r;rf;

x-i; .-r\t "- :1)\t ?h '&:(rfT i!, il) 'ft*
:1FTy )i:G 

'(Hudrf) 1t& i.t,1ivj.f.fu ):1rr+r' , ,;rx

Auzaaraha artinya dosa-dosanya, hingga tidak tersisa kecuali

seorang muslim. Arrafaha (yang telah memperkenalkannya), yakni

menjelaskannya. Mujahid berkata, " Maulolladziina aamanuu", yakni

pelindung orang-orang yang beriman. 'Azamal Amr, artinya perintah

telah tetap/kuat. Falaa tahinuu artinya janganlah kamu lemah. Ibnu

Abbas berkata: Adhghaanuhum artinya kedengkian mereka. Aasin

artinya berubah.

tsglersrgs:
(Surah Muhammad SAW. Bismillaahirraftmaaniruafuiim).

Demikian disebutkan Abu Dzar. Adapun ulama selainnya hanya

menyebutkan, "Orang-orang kafi r. "

H.i f1 .-"- I ,rt ,qirJT :1r-i)q'jiy @uzaaraha artinya dosa-

dosanya, hingga tidak tersisa kecuali seorang muslim). Abdunazzaq

meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman-Nya dalam

surah Muhammad 147) ayat 4, tJjti'1i'q'-,.4t e e ftingga perang

berhenti), dia berkata, "Yakni hingga tidak ada lagi kesyirikan." Dia

berkata, "Al Harb adalah siapa yang memeranginya, dia menamainya

Harb." Ibnu At-Tin berkata, "Tidak ada yang berpendapat seperti ini
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selain Imam Bukhari. Sementara yang dikenal, maksud kata auzaar

adalah senjata. Sebagian lagi mengatakan bahwa makna ayat itu

adalah, 'hingga Isa Ibnu Maryam turun'." Namun, apayang dia nafikan

diketahui oleh selainnya. Ibnu Qurqul berkata, "Penafsiran ini perlu

ditafsirkan lagi, sebab peperangan tidak memiliki dosa. Barangkali ia

seperti dikatakan Al Farra', "Dosa-dosa para pelakunya." Kemudian

kata 'para pelaku' dihapus dan yang tersisa adalah kata ganti 'nya'.

Atau mungkin seperti dikatakan An-Nahhas, "Hingga para pemilik

dosa tunduk sampai tidak tersisa seorang musyrik pun." Berdasarkan

redaksi AI Farra', maka kata ganti 'nya' kembali kepada pelaku

peperangan, yakni dosa-dosa mereka. Namun, mungkin juga yang

dimaksud adalah 'peperangan', sehingga arti auzaar adalah senjata."

Tampaknya, dia menempatkan pendapat yang dikatakan Ibnu At-Tin

sebagai pendapat yang masyhur, hanya sebagai salah satu

kemungkinan makna ayat tersebut.

, ,6. .1o.q. (Wf1 @rrafaha [yang telah memperkenalkannyaJ, yakni

menjelaskonnya). Abu Ubaidah berkata tentang firman-Nya dalsm

surah Muhammad 147] ayat 6,'4 W:* (memperkenalkannyo kepada

mereka), yakni menjelaskannya kepada mereka dan memperkenalkan

tempat-tempat mereka.

'P) :(e-n\ rfJ' ,];/'r->,+6*'JLti (Muiahid berkata,

"Maulalladziina oamanuu", yakni pelindung orang-orang yang

beriman). Demikian dalam riwayat selain Abu Dzar, dan ia tidak

tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Perkataan Mujahid ini dinukil

Ath-Thabari dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid, sama seperti di atas.

}..ll' "G ai ]\r 17ts$ (fa idzaa Azamal Amr, artinya apabila

perintah telah tetap/kuat). Penafsiran ini dinukil Al Firyabi dengan

sanadyang maushul dari Ibnu Abi Najih, darinya.
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f;ii: ) :1r',-4; lj1 @ataa tahinuu artinya janganlah kamu

lemah). Penafsiran ini dinukil dengan sanad yang maus&z/ oleh Ibnu
Abi Hatim.

"i:r,--;:1ffir1--:af :ag l-j, jr-i j (Ibnu Abbas berkata,

"Adhghaanuhum artinya kedengkian mereka"). Penafsiran ini dinukil
Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang maushul dart Ibnu Juraij dari

Atha', dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya dalam surah Muhammad

[47) ayat 29, "'4_itijli;-ilr t-i"}J'ut (bahwa Attah tidak akan

menampakkan kedengkian merekal, dia berkata, "Yakni amal-amal

mereka, keburukan dan kedengkian."
n ,.,t n ='#t 

1;9ry (Aasin artinya berubah). Demikian disebutkan Abu

Dzar ditempat ini, dan akan disebutkan lagi pada bagian akhir surah

ini.

l. Firman Allah, &g'ti ,#i

" Dan memutuskan hubungan kekeluargoon?"
(Qs. Muhammad $7lz 22)

h' ;;.r* :)v'S's yh, e 4, rL 4;oh, oer t;"; eri f
,u,i iu,.,,rul )t ,;e'*t :$ f')t'6vL t_;*,:4At
o ,', ,{r.o 

'

j-, Pt Jt c*'; lf 'i6 .i*rbnt u'& *t;t ?t;' r"ri :Uu

1il ir-;.l,ro :Jv ,Lr 6"'J ,Uu ;)$; Uf , *j
t'.rlr u1 r1i .;i li &p t\'&b'*, & Lyffi;r.,;';-;

.(Sr6\ir#:
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4830. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Allah menciptakan ciptaan, ketika telah selesai maka rahim

(hubungan keluarga) berdiri dan memegang pinggang Ar-Rahman.

Allah berfirman padanya, 'Mah'.Ia berkata, 'Ini adalah tempat yang

berlindung kepada-Mu daripada diputuskan'. Allah berfirman,

'Apakah engkau tidak ridha bahwa Aku menghubungkan siapa yang

menghubungkanmu dan aku memutuskan siapa yang

memutuskanmu?' Ia berkata, 'Tentu (aku ridha) wahai Tuhan'. Allah

berfirman, 'Yang demikian itu untukmu." Abu Hurairah berkata.

"Bacalah jika kamu mau,'Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa

kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan

hubungan ke ke lu ar gaan?'. "

U,3 ,sj ;r )6- i * 7.t f ";"Gi:L 
iJv "-stL e

'l-#r e oyrrf;t,*jf i' & l' J';',iG'"n ... \ia

.(w
4831. Dari Sa'id bin Yasar, dari Abu Hurairah, sama seperti di

atas. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah jika komu mau,

'Maka apakah kironya jika kamu berkuasa...'."

:rt ',,jf h' & i' J';:ri6 .. .th,1r:;it sri / r:6 e
.qt;*'J+, &'olfr?;r,

4832. Dari Mu'awiyah bin Abu Al Muzarrad sama seperti di

atas... Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah iika kamu mou, 'Maka

apakah kiranya jika kamu...'."
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Keterangan Hadits:

(Bab "Dan kamu memutuskan hubungan kekeluargaan".).

Mayoritas ulama membacanya "tuqaththi'tnl", sementara Ya'qub

membacany a " tuqathi'uu ".

yL'tt fii,lii, \t|lv (Attah menciptakan ciptaan [makhlukJ,

ketika telah selesai darinya). Yakni Dia telah menetapkan dan

menyempurnakannya.

f jt'c,lv (Rahim [hubungan kekeluargaanJ berdirf. Mungkin

yang dimaksud adalah makna yang sebenamya. Hal yang maknawi

mungkin saja berjasad/menjelma dan berbicara atas izin Allah.

Namun, mungkin juga ada bagian kalimat yang tidak disebutkan

secara redaksional, yang seharusnya adalah, "Malaikat berdiri dan

berbicara dengan lisan rahim." Kemungkinan yang lain bahwa hal itu

sebagai perumpamaan untuk menunjukkan besarnya urusan rahim dan.

keutamaan orang yang menghubungkannya serta dosa bagi yang

memutuskannya.

'o:i-tii, (Ia memegang). Demikian yang dinukil kebanyakan

periwayat tanpa menyebutkan objeknya. Sementara dalam riwayat

Ibnu As-Sakan disebutkan, "Ia memegang pinggang Ar-Rahman."

Lalu dalam riwayat Ath-Thabari disebutkan, "Kedua pinggang Ar-

Rahman", yakni dalam bentuk ganda. Al Qabisi berkata, "Abu Zaid Al
Marwazi enggan membacakan kepada kami huruf ini, karena

kemusykilan yang ada padanya." Sementara sebagian pensyarah

Shahih Bukhari cenderung mengatakan ada bagian yang tidak

disebutkan secara redaksional, yang seharusnya, "Ia memegang salah

satu tiang Arsy."

Iyadh berkata, "Al Haqwu adalah tempat mengikatkan sarung

{pinggang), ia adalah tempat dimana seseorang meminta perlindungan

dari orang lain dan tempat memakai ikat pinggang menurut kebiasaan

bangsa Arab, sebab ia merupakan bagian paling patut untuk dijaga dan

dibela. Seperti perkataan mereka, 'Kami menjaganya sebagaimana
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kami menjaga sarung kami'. Hal itu digunakan sebagai majaz bagi

rahim yang memohon perlindungan kepada Allah agar tidak

diputuskan."

Terkadang kata'al haqwu' digunakan juga dengan arti 'sarung'

itu sendiri. Misalnya, dalam hadits Ummu Athiyah, |JtJ'o:tA Atll}
6J;q"a31 lAelio, memberikan kepadanya sqrung miliknya lalu

bersobda, 'Pakaikanlah kepadanya), inilah yang dimaksud di tempat

ini. Ini adalah kebiasaan mereka, dimana seseorang memegang

pinggang orang lain di saat dia benar-benar meminta perlindungan.

Maknanya juga benar dengan tetap mensucikan Allah dari

penyerupaan dengan makhluk dalam memiliki anggota badan.

Ath-Thaibi berkata, "Lafazh hadits tersebut merupakan

perumpamaan. Seakan-akan dia menyamakan antara keadaan rahim

yang sangat butuh dijalin hubungannya dan dibela dengan orang yang

memerlukan perlindungan dengan memegang pinggang tempat ia
minta perlindungan. Kemudian dinisbatkan kepada apa yang menjadi

konsekuensi perkara yang diserupai [dengan cara menggunakan kata

lain yang memiliki keserupaan dengannya], yang berupa perbuatan

"berdiri". trnilah yang menghalangi untuk dipahami dalam arti yang

sebenarnya. Kemudian peminjaman kata itu dikukuhkan lagi dengan

adanya kata 'perkataan' dan 'memegang' serta 'pinggang'. Adapun

penyebutan 'pinggang' dalam bentuk ganda hanyalah sebagai

penekanan, sebab memegang dengan kedua tangan lebih kuat dalam

memohon perlindungan daripada sekadar memegang dengan satu

tangan.

'r^j:'i J*i (Dia berfirman kepadanya, "Mah"). Ini adalah

ungkapan untuk mencegah. Artinya, "Berhentilah." Ibnu Malik

berkata, "Huruf mim dalam kata 'mah' berfungsi sebagai pertanyaan,

tetapi huruf alif yang senantiasa menyertainya dihapus, lalu diberi

tanda berhenti dengan menambahkan ho' mati (sukun). Adapun

umumnya, yang demikian tidak dilakukan melainkan jika diberi baris
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kasrah. Hanya saja penambahan huruf ha' mali disaat huruf mim

berbaris/athah juga telah didengar dari Abu Dzu'aib Al Hudzali. Dia
berkata, "Aku datang ke Madinah dan terdengar suara-suara

penduduknya sebagaimana suara orang-orang yang menunaikan haji.

Aku berkata,'Moh'(ada apa). Mereka berkata,'Rasulullah SAW telah

wafat'."

t-;*ir 4+$6Jt iti; rji (Ini adalah tempat yang berlindung

kepada-Mu daripada diputuskan). Kata penunjuk di sini kembali

kepada 'tempat berdiri', yakni aku berdiri di sini sama seperti

berdirinya makhluk yang mohon perlindungan kepada-Mu. Tambahan

pembahasan atas apa yang berkaitan dengan memutuskan rahim

(hubungan kekeluargaan) akan diulas pada bagian awal pembahasan

tentang adab. Dalam riwayat Ath-Thabari disebutkan, 4 utb itil' tib

\;Eir Qni tempat berdiri [makhlukJ yang berlindung daripada

diputuskan).

G#..1-01 ,n';1 i,l ttjp:aj.,L i.i',ls (Abu Hurairoh berkata,

"Bacalalt jika kamu mau, 'Apakah kamu berharap"). Secara zhahir

bahwa penyebutan pendukung ini hanya berasal dari Abu Hurairah.

Namun, akan dijelaskan tentang mereka yang menisbatkannya

langsung kepada Nabi SAW, seperti dalam riwayat Ath-Thabari dari

Sa'id bin Abu Maryam, dari Sulaiman bin Bilal dan Muhammad bin

Ja'far bin Abu Katsir.

Hadits kedua pada bab di atas diriwayatkan Imam Bukhari dari

Ibrahim bin Hamzah, dari Hatim, dari Muawiyah, dari pamannya, dari

Abu Hurairah. Hatim yang dimaksud adalah Ibnu Ismail Al Kufi dan

menetap di Madinah. Adapun Muawiyah adalah Ibnu Muzarrad

sebagaimana disebutkan pada hadits sebelum dan sesudahnya.

t;-g (Seperti ini). Yakni hadits yang disebutkan sebelumnya. Al

Ismaili meriwayatkan dari dua jalur dari Hatim bin Ismail, y tt t:'y

i;fir ir-ll r.i; ,Uut n-)t *u (Ketika selesoi darinya maka rahim
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berdiri dan berkata, 'lni adalah tempat berdiri yang meininta

perlindungan), tanpa menyinggung keterangan tambahan. Lalu

sesudah kalimat, "Tentu, wahai Tuhan" dia menrrmbahkan, SlJLj ,jLi

aS pU berfirman, 'Yang demikian itu untukmu'.).

#JbH),'fu it r:i-.Jltj,*, ylr' .p ii', Jy:iu "j
(Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah jika kamu mau, 'Dan
sekiranya kamu'.'). Kesimpulannya, bagian yang hanya dinisbatkan

Sulaiman kepada Abu Hurairah, telah dinisbatkan Hatim bin Ismail
langsung kepada Nabi SAW. Demikian juga tercantum dalam riwayat

Al Ismaili.

Hadits ketiga di bab ini diriwayatkan Imam Bukhari dari Bisyr
bin Muhammad, dari Abdullah, dari Muawiyah bin Abu Al Muzarrad.

Abdullah yang dimaksud adalah Ibnu Al Mubarak.

tJ-g (seperti ini). Yakni seperti sanad dan matan hadits ini.

Tampaknya dia setuju dengan Hatim dalam menisbatkan kalimat
tersebut kepada Nabi SAW. Demikian juga diriwayatkan AI Ismaili
dari Hibban bin Musa dari Abdullah bin Al Mubarak.

Catatan

Terjadi perbedaan dalam menafsirkan firmanNya, '(*i';4 6if"
knmu berkuasa). Mayoritas mengatakan ia berasal dari kata al
wilaayah, yang artinya 'jika kamu memegang keputusan'. Sebagian

lagi mengatakan bahwa artinya adalah berpaling, maka maknanya;

barangkali jika kamu berpaling dari menerima kebenaran, niscaya

akan terjadi pada kamu apa yang disebutkan. Namun, pendapat

pertama lebih masyhur. Pendapat ini didukung riwayat Ath-Thabari

dalam kitabnya At-Tahdzib dari hadits Abdullah bin Mughaffal, dia

berkata, "Aku mendengar Nabi SAW mengatakan, 'Maka apakah

kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka

bumi?', beliau bersabda, 'Mereka adqlah komunitas Quraisy. Allah
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mewbuat perjanjian dengan mereka jika memerintah manusia agar
jangan membuat kerusakan di muka bumi dan jangan memutuskan

hubungan keke\uar gaan' ."
n ,,,t d =";ii' 6-11 @asin artinya berubah). Penafsiran ini dinukil Ibnu

Abi Hatim auri eti bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas. Abu Ubaidah

mengatakan sepertinya. Abduruazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari

Qatadah, "Tidak berbau busuk". Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari

jalur mursal melalui Abu Mu'adz Al Bashri, "Sesungguhnya Ali biasa

berada di sisi Nabi SAW -lalu disebutkan hadits panjang yang

dinisbatkan kepada Nabi SAW dan disinggung di dalamnya tentang

surga seraya bersabda- dan sungai-sungai dari air yang tidak aasin",

beliau berkata, "Jernih, tidak keruh."
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dtuT/

48. SURAH AL FATH

(@'s-q's.# eq) 'f1'-. Jt3) 
";<6 

(;'-il i'"l*' )st
.ii.ry :16il.;;|ltfit,+* U }*',lG : l;.At

fi)t'a4y1 Jt4 ,.*t Lv isu,st ,(:'*) .uL ,ptt-,a1

:16'ti.:ry .L';i ,<i:':Vs .qt*st ,'-ilt iit; ,,'r\t bt'*J'tk
,j;: ;.rJ;. a:*i vb t.r;'ri tF -l:it i*1 ,;;Lti*
" . t

i-t ,aL JL'l ;';'*rrUk')1 ,if; (13Ti) SA i';ad
r . i -,,,-Ljt u!; K *..*L..If i ,iLrt? st4.h' 'i;.k t-

q*-*,
Mujahid berkata: Buuran artinya mereka binasa. Mujahid

berkata: Siimaahum fii wujuuhihim (tanda-tanda mereka tampak di

wajah mereka), yakni bentuk dan warna. Manshur berkata dari

Mujahid: Maksudnya, tawadhu'. Syath'ahu artinya tunasnya.

Fastaghlazho artinya mengeras. Suuqihi artinya batang yang

menyangga pohon. Dikatakan: Daa'iratus-souu', suuna seperti

perkataan anda, 'Rajulus-sauu' (laki-laki yang buruk), daa'iratus-

souu' artinya adzab. Yu'azziruuhu (menguatkannya), yakni

menolongnya. Syath'ahu artinya pangkal tangkai buah. Satu biji
menumbuhkan sepuluh atau delapan dan tujuh, lalu saling

menguatkan satu sama lain. Itulah firman Allah, "fa aazarahu",yak*ri

ia menguatkannya. Seandainya hanya satu, maka tidak tegak di atas

pokoknya Ini adalah perumpamaan yang dibuat Allah untuk Nabi

SAW ketika beliau keluar sendirian, kemudian Allah menguatkannya
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dengan perantara para sahabatnya, sebagaimana biji-bijian dikuatkan
dengan apa yang tumbuh darinya.

Keterangan:

(Surah Al Fath. Bismillaahiiruafumaaniruafuiim). Kata basmalah

tidak tercantum pada selain riwayat Abu Dzar.

'i$J'jl" 
<t::i'-.JS ,'yw 'JL\ 

(Mujohid berkata: Buuran artinya

mereka binasa). Penafsiran ini dinukil Ath-Thabari dengan sanad

yang maushul dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, sama seperti di atas.

Adapun periwayat selain Abu Dzar tidak menyebutkannya. Abu
Ubaidah berkata, "Dikatakan,'Boara ath-tha'aaml artinya makanan

itu sudah rusak.
6 .- t .tb:)t G$*i C elil (Siimaahum fii wuiuuhihim [tanda-

tanda mereka ,o*pof di wajah merekaJ, yalcni bentuk dan warna).

Dalam riwayat Al Mustamli, Al Kasymihani, dan Al Qabisi
menggunakan kata as-sajdah (sujud). Namun, versei yang pertama

lebih tepat. Ibnu Abi Hatim menukilnya dengan sanad yang maushul

dari Al Hakim, dari Mujahid, sama seperti itu. Kata UL..2t diberi tanda

sukun pada huruf fta'. Namun, Ibnu As-Sakan dan Al Ashili
memberinyatandafatfoahtilr. Iyadh berkata, "Inilah yang benar di

kalangan pakar bahasa Arab. Adapun maknanya adalah halus kulit
lagi lembut. Dikatakan juga maknanya adalah bentuk. Sementara

sebagian mengatakan maknanya adalah keadaan." Kemudian Ibnu

Qutaibah menegaskan bahwa yang benar adalah bacaan yang memberi

iandafatfoah dart dia mengingkari bacaan dengan tanda sukun. Namun,

bacaan dengan tanda sukun diakui oleh Al Kisa'i dan Al Farra'. Al
Akbari berkata, "As-Safunah artinya wama (roman) wajah." Kemudian

riwayat Al Mustamli dan yang sepakat dengannya juga mengandung

kebenaran, karena yang dimaksud kata 'sujud' adalah bekasnya di
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wajah, sebab bekas sujud di wajah biasa disebut saidah dan saiaadah.

Dalam riwayat An-Nasafi disebutkan dengan kata al masfoah.

g-bbil |yw * )'# jai lutanshur berkata dari Mujahid:

Maksudnya, tawadhu'). Penafsiran ini dinukil Ali bin Al Madini

dengan sanad yang maushul dari Jarir, dari Manshur. Kami

meriwayatkan dalam kitab Az-ZuhdkNyalbnu Al Mubarak danTafsir

Abd bin Humaid, serta dikutip Ibnu Abi Hatim dari Sufuan dan

Za'idah, keduanya dari Manshur, dari Mujahid, dia berkata,

"Maknanya adalah khus1ru'." Kemudian dalam riwayat Za'idah

ditambahkan, "Aku berkata, 'Aku tidak melihatnya melainkan bekas

yang ada di wajah'. Dia berkata, 'Barangkali ada diantara kedua

mataku orang yang lebih keras hatinya dibanding Fir'aun'."

,,'t*,:t w,; 'OU, ,(:?) .& ,(itlbriy .'a?rj:16fi.:ty gyath'ahu

artinyo tunasnya. Fastaghlazha artinya mengeras. Suuqihi artinya

batang yang menyangga pohon). Abu Ubaidah berkata tentang

firman-Nya dalam surah Al Fath [48] ayat Ze, ijru"'g.?i 9\F 'Yakni

i-lt7 C;i ([seperti tumbuhan yangJ mengeluarkan tunasnya)".

Dikatakan, 'Qad asytha'ahu az-zor'u fa aazarahu' artinya tunas

tumbuhan keluar dan menjadi kuat, yakni menyamai induknya, lalu

mengeras dan tegak lurus di atas pokoknya- Abd bin Humaid

meriwayatkan dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang firman-Nya,
'oilu e'n;i gTF,dia berkata, "Syath'ah adalah apa yang keluar

disamping ladang lalu menjadi sempurna dan tumbuh." Kemudian

dinukil dari jalur yang sama tentang firman-Nya,9.? ,P, dia berkata,

"Yakni di atas pokoknya."

,frr,6.6* *:, t 
,t:,J ti t'-i*'i;jr 4,Jiil.Jr i}e,1ifs,e1

itr'^;.-a,y" $:r,ri*'b 7 i'a;,,ltl US lr,lt'g (;j$S Jur fi'i':)til

t-& i" 1- U".'+lt og G *.6J;ii'rt:i j ,'rn, t? 5\'tf;il , (Syath'ahu

ortinya pangkal tangkni buah. Satu biji menumbuhkan sepuluh atau
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!

I

delapan dan tujuh, lalu saling menguatkan satu sama lain. Ituloh

firman Allah, "fo aazarahu", yakni ia menguatkannya. Seandainya

hanya satu, maka tidak tegak di atas pokolcnya. Ini adalah
perumpamaan yang dibuat Allah untuk Nabi SAW ketika beliau keluar

sendirian, kemudian Allah menguatkannya dengan perantara para
sahabatnya, sebagaimana biji-bijian dikuatkan dengan apa yang

tumbuh darinya).3

LriiJr ]!,Sr'ti.rS,,.'ilt kj l3t,'s g'Jt i'g.t't1 @aa'iratus-sauu',

sama seperti perkataan anda, 'Rajulus-sauu' fiaki-laki yang burukJ,

daa'iratus-souu' artinya adzab). Ini adalah perkataan Abu Ubaidah.

Dia berkata, "Maknaya, bergilir kepada mereka."

Catatan

Mayoritas ulama membacanya as-sauu'pada kedua tempat itu.

Sementara Abu Amr dan Ibnu Katsir membacanya as-suu'.
to t t ., ,. t, /tA)1-r5- :6\1fi- (Yu'azziruuhu [menguatkannyaJ, artinya

menolongnya). Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah,

tentang firman-Nya tfi';.,,-r'- dia berkata, "Yakni menolongnya." Pada

pembahasan tafsir surah Al A'raaf telah disebutkan firman-Nya dalam

ayat I 57, '03:*i: t:l:i*: ?)tyt a$6 @rong-orang yang beriman

kepadanya, memuliakannya, menolongnya). Kata'azzaruuhu' pada

ayat ini harus diartikan menghormati atau memuliakan agar tidak

terjadi pengulangan, mengingat sesudahnya terdapat kata

' w anos horuuhu' (dan menolongnya).

Kata'azzara' terkadang digunakan dengan arti mengagungkan,

memberi pertolongan, dan membela dari musuh. Dari sini maka kata

ta'ziir diartikan memberi hukuman peringatan, sebab hukuman ini

I Demikian tercantum di sini, dan tidak ada

seakan-akan dia meninggalkan tempat yang
penyalin naskah.
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dapat mencegah pelaku kejahatan untuk terjerumus kembali dalam

kejahatannya. Penafsiran ini sesuai dengan qira'ah mayoritas.

Kemudian dinukil melalui jalur syadz dari Ibnu Abbas dengan lafazh,

t:i:*berasal dari kata izzah (kemuliaan). Selanjutnya, Imam Bukhari

menyebutkan di tempat ini lima hadits, yaitu: Hadits pertama,

1. Firman Allah, t3;65 U e,i el.

" Sesungguhnya Kami tetah memberikan kepadamu kemenangan

yang nyoto." (Qs. Al Fath [48]: 1)

'o .: ;rK'-iJ-',ib hr j; ar ',:'l:,Lf ;f '.3-'&i ,.3 ,,-';itU_us;bjf iu' pi' J;.,"tt,!j'*'&i i y*
, o, zr tlt ' t. ?, t rtt'

--re elr*i ),tl ,; 'X ,-rl*{l It '3''F.P
-'t 

-*rorU-,I .iag
IJ.J J J \J

)i(Pl r qi.,"

26

€
.. I .?,. ,1. \,. ?. l.,.ctz lc .t " c c

'J ,:*t q&;ur .l- i' J';t i-7..'-bji * '-'tLAt

U-f 7 *';u
tC,

iLj ,i!!*,,.1- v dri k -t7 ux'p'. qp hr *1- t' J';,
o t. ?, \.';ct,

'e.i;'oi'' ; t;i' grfl,t ?tll Uiris i of *rt, ;'; J;-'oi'.' Z :"'*'s ,r1t ?tll cJirii'i ,5.3;.'-{,* ,'*
bf t*; uj ,tti-6:a'd;'i q

4833. Dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya, sesungguhnya

Rasulullatr SAW sedang berjalan dalam suatu perjalanannya,

sementara Utnar bin Khaththab bedalan bersamanya pada malam hari.

Umar bin Khaththab bertanya kepada beliau tentang sesuatu, tetapi

'o':i { i ii'dtJ,-,f;jt :';';J ;rtli,:+:- * tg'i'^;"
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I{asulullah SAW tidak menjawabnya. Umar bertanya lagi dan beliau
tidak menjawabnya, lalu ,dia bertanya lagi dan beliau tetap tidak
menjawabnya. Umar bin Khaththab berkata, "Ibu Umar kehilangan
anaknya, engkau mendesak Rasulullah SAW tiga kali dan setiap kali
itu pula beliau tidak menjawabmu." Umar berkata, "Aku
menggerakkan untaku kemudian maju ke depan orang-orang disertai
kekhawatiran akan turun Al Qur'an mengenai diriku. Aku senantiasa

mendesak, lalu aku pun mendengar penyeru berseru kepadaku. Aku
pun khawatir akan turun Al Qur'an mengenai diriku. Aku datang

kepada Rasulullah SAW dan memberi salam kepada beliau. Beliau
bersabda, 'sungguh telah diturunkan kepadaku molam ini satu surah
yang lebih aku sukai dari apa yang matahari terbrt di atasnya (dunia).

Kemudian beliau membaco, "Sesungguhnya Kami telah memberikan

kepadomu kemenangan yang nyato".

fic.'-.,.it . . '1,1'_.ot. o.qt f, j, 0)r:9 ry :Ju 4-ii df
t.
.l-j-rlJt :,lu rt;-i\-.

4834. Dari Syu'bah, dia berkata: Aku mendengar Qatadah
meriwayatkan dari Anas RA, 'sesungguhnya Kami telah memberikan

kepadamu kemenangan yang nyota'. Dia berkata, "(Yaitu) peristiwa
Hudaibiyah."

- c ,. 4 z 
^ 

t, .u -r . r. . ltt ,L.
.\afr,rJ *S r.l, dl U!.'a;'

4835. Dari AMullah bin Al Mughaffal, dia berkata, "Nlabi SAW
tnembaca -pada fathu Makkah- surah Al Fath seraya

t i, U aA 61,1 ^*
4
,&t
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mengulanginya." Mu'awiyah berkata, "Sekiranya engkau mau aku

meniru bacaan Nabi SAW, maka aku akan melakukannya."

ts@:
f e'ry'ou et y il' .,u 1' lr-;'ot +.17'rc"1 i:JV

(Dari Zaid bin Aslam, dari bopaknya, bahwa Rasulullah SAW

berjalan dalam suatu perjalanan). Secara zhahir, bentuk penyampaian

ini adalah mursal, sebab Aslam tidak mendapati masa peristiwa ini.

Namun, ada kemungkinan untuk dipahami bahwa Aslam

mendengarnya dari Umar. Bukti akan hal itu adalah pernyataannya di

sela-sela hadits tersebut, "IJmar berkata, 'Aht menggerakkan

untalat...'." Inilah yang disinyalir Al Qabisi. Kemudian dinukil dari

jalur lain, "Aku mendengar lJmar." Al Bazzar meriwayatkannya dari

Muhammad bin l(halid, dari Atsmah, dari Malik, lalu dia berkata,

"Kami tidak mengetahui yang meriwayatkannya dari Malik seperti ini,

kecuali Ibnu Atsmah dan Ibnu Ghazwan.

Riwayat Ibnu Ghazwan 
-AMurrahman 

Abu Nuh yang dikenal

dengan nama Qa:rad- telah dikutip oleh Imam Ahmad darinya.

Mughlathai mengkritik Al Bauar atas pernyataannya di atas, karena

dugaannya bahwa yang dimaksud adalah selain Ibnu Ghazwan.

Kemudian Ad-Daruquthni menyebutkannya dalam kitab Ghara'ib

Malik melalui kedua jalur ini dan dari jalur Yazid bin Abi Hakim dan

Muhammad bin Harb serta Ishaq Al Hunaini. Kelima orang ini

meriwayatkan dari Malik dengan pernyataan yang tegas menunjukkan

kesinambungan sanad tersebut. Pada pembahasan tentang peperangan

telatr disebu&an bahwa Al Ismaili juga meriwayatkan dari Ibnu

Atsmah. Demikian pula yang diriwayatkan At-Tirmidzi. Dalam

riwayat Ath-Thabarani dari Abdurrahman bin Abu Alqamah, dari Ibnu

Mas'ud dikatakan bahwa perjalanan tersebut adalah umratr

Hudaibiyah. Begitu pula dalam riwayat Mu'tamir dari bapaknya, dari

Qatadah, dari Anas, dia berkata , ',F.t q b Ui U;,Ai,'U g*3 il
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-l';" #J: o1pj;t G l,.:, t:*-i (Ketika kami kembati dari Hudaibiyah

dan dihalangi antara karni dengan ibadah haji, kami pun antara sedih
dan risau, maka turunlah ayat...). Pada pembahasan mendatang akan

disebutkan hadits Sahal bin Hunaif tentang hal itu.

Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat tentang tempat

dimana ayat itu turun. Dalam catatan Muhammad bin Sa'ad, ia turun
di Dhajnan. Al Hakim berkata dalam kitab Al lklil, "la turun di Kura'
Al Ghamim." Menurut Abu Mi'syar, ia turun di Juhfah. Ketiga tempat

ini saling berdekatan.

ry"'#:*t yf,iljt i.*dit:j pmar bin Khaththab

bertanya kepadanya tentang sesuatu, tetapi beliau tidak

menjawabnya). Berdasarkan keterangan ini, disimpulkan bahwa tidak
semua perkataan harus dijawab, bahkan sikap diam bisa merupakan

iawaban sebagian perkataan. Adapun perbuatan Umar mengulangi
pertanyaan mungkin didorong kekhawatiran bahwa Nabi SAW belum
mendengarnya, atau mungkin persoalan yang ditanyakannya adalah

perkara yang penting. Mungkin juga Nabi SAW menjawab pertanyaan

Umar sesudah itu. Hanya saja beliau tidak langsung menjawab pada

kali yang pertama, karena sedang sibuk menerima wahyu.
.t - -'# ii LJ<J (bu lJmar kehilangan anaknya). Dalam riwayat Al

Kasymihani disebutkan , '# 
?f'l{K( @ngkau kehilangan anak wahai

ibu [Jmar). Arti kata ats-tsakl adalah seorang wanita kehilangan

rnaknya. Umar memohonkan kecelakaan atas dirinya karena sikapnya

]'ang mendesak Rasulullah SAW untuk menjawab pertanyaannya.

Mungkin juga maksudnya bukan mendoakan kecelakaan atas dirinya
tialary arti yang sebenarnya, tetapi itu adalah kalimat yang biasa

diucapkan saat marah tanpq niemaksudkan arti yang sesungguhnya.

's\j (Engkau mendesak). Kata ini boleh dibaca nazora dan bisa

pula nazzara. Namun, kata nozora lebih masyhur. Maknanya, aku

mendesak dan meminta dengan sungguh-sungguh. Demikian
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dikatakan Ibnu Al Faris dan Al Khaththabi. Menurut Ad-Dawudi, kata

nazzara artinya engkau mempersedikit perkataannya saat bertanya

sesuatu yang tidak wajib untuk dia jawab. Adapun mereka yang

mengatakan bahwa artinya adalah 'aku bertanya kepadanya berulang

kali', maka ini adalah arti yang jauh dari sebenarnya.

'r# 63 (maka aku senantiasa). Makaa dasar dari kata 'nasyiba'

adalah belum melakukan sesuatu selain apa yang disebutkan.

.rF-;.L#"e)Lb'+'oi 1,lt u mendengar penyeru berseru

kepadaku). Saya belum menemukan keterangan tentang namanya.

];JJr ^1b'*;iL \ Jlui ,4 (a tebih aht cintai daripada

opa yang matahari terbit atasnya [duniaJ), karena ayat tersebut

mengandung berita gembira dan kemenangan. Ibnu Al Arabi berkata,

"Beliau membuat perbandingan antara surah yang diturunkan dan apa

yang matahari terbit di atasnya (dunia). Sementara diantara syarat

melakukan perbandingan adalah adanya persamaan kedua perkara itu
dalam makna dasarnya. Kemudian salah satunya memiliki kelebihan

atas yang lainnya Namun, di sini tidak ada persamaan antara surah

yang diturunkan itu dengan dunia dan seluruh isinya. Ibnu Baththal

menjawab masalah ini dengan mengatakan bahwa maknanya surah itu
lebih beliau sukai dari segala sesuatu, sebab tidak ada sesuatu kecuali

dunia dan akhirat. Maka dikeluarkan dari hadits itu penyebutan

'sesuatu' dengan menyebut dunia, karena tidak ada 'sesuatu' selain

dunia, kecuali akhirat." Kemudian Ibnu Al Arabi memberi jawaban

yang kesimpulannya, "Kata yang mengacu kepada pola 'afal'
terkadang tidak bermakna perbandingan, seperti firman Allah dalam

surah Al Fur'qaan [25] ayat24,'W {;ii fFS "p @aling baik

tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya), padahal

tidak ada sisi perbandingan antara surga dan neraka. Atau

pembicaraan tersebut disesuaikan dengan perkara yang ada dalam diri
manusia, sebab mereka beranggapan bahwa tidak ada lagi sesuatu

selain dunia, atau itulah tujuan utama hidup. Maka Nabi SAW
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mengabarkan bahwa surah itu bagi beliau lebih baik dari apa yang

mcreka anggap sebagai sesuatu yang terbaik."

Mungkin juga yang dimaksud adalah perbandingan kandungan

surah itu dengan kandungan surah-surah lainnya, dimana kandungan

surah itu lebih unggul dibanding surah-surah lainnya. Semua ayat

meski tidak berkenaan dengan urusan dunia, tetapi ia turun untuk

penghuni dunia, maka semuanya masuk dalam makna 'apa yang

matahari terbit di atasnya'. Adapun hadits kedua dalam bab ini adalah:

,-,,;iiir,ir-i <€I tt;i u r:Ls rl1.1iii iirr ",*i fi 7 iidi'c;9
(Aku mendengar Qatadah meriwayatkan dari Anas, 'Sesungguhnya

Kami telah memenongkanmu dengan kemengangan yang nyata', dia

berkata, "Peristiwo Hudaibiyah). Demikian Imam Bukhari

meriwayatkannya secara ringkas. Namun, dia mengutipnya pada

pembahasan tentang peperangan dengan redaksi yang lebih lengkap.

Imam Bukhari menjelaskan pula bahwa sebagian hadits itu dinukil

melalui jalur yang maushul dari Anas, dan sebagian lagi dinukil dari

Ikrimah secuua mursal (tidak menyebut periwayat yang menukil dari

sumber pertama). Apa yang terjadi dalam peristiwa Hudaibiyah adalah

sebagai kemenangan, karena menjadi pembuka jalan kemenangan. Hal

ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan.

Hadits ketiga di bab ini diriwayatkan Imam Bukhari dari

Abdullah bin Al Mughaffal. Kata 'Mughaffal' memiliki acuan yang

sama dengan kata'Muhammad

1'&"j (Beliau mengulang-ulang), yakni beliau mengulang-

ulang suaranya saat memb acanya. Imam Bukhari meriwayatkannya

pada pembahasan tentang tauhid melalui jalur lain, "Bagaimanakah

pengulangannya?" Dia berkata, "Aaa Aaa Aaa, sebanyak tiga kali." Al

Qurthubi berkata, "Ia dipahami dalam konteks menyempumaxt mad

{tanda bacaan panjang) sebagaimana mestinya." Ada pula yang

rnengatakan, hal itu karena beliau menunggang hewan, maka

pengulangan suara tersebut terjadi akibat gerakan unta. Namun,
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pernyataan ini perlu ditinjau kembali, sebab dalam riwayat Ali bin Al
Ja'd dari Syu'bah yang dikutip Al Ismaili disebutkan, "Beliau

membaca dengan bacaan yang lembut. Kemudian dia berkata, 'Kalau

bukan karena khawatir orang-orang akan mengerumuni kita niscaya

aku akan membacanya dengan cara tersebut'." Demikian juga

diriwayatkan Abu Ubaidah pada pembahasan tentang keutamaan Al

Qur'an dari Abu An-Nadhr, dari Syu'batr. Saya akan menyebutkan

perinciannya saat menjelaskan hadits, "Bukon termasuk dari kami

siapa yang tidak membaco Al Qur'an dengan suara yang indah."

2. Firman Anah, 'arb iJ ?G u,i ctii L, ?ti6 6 iirr Uj ;Ur

'UnL'f'qy:r'&
"supaya Allah memberi ampunan lcepodamu terhadap dosamu

yang telah lalu dan yong akan dotang serta menyempurnakan

nikmat-Nyo otasmu dan memimpin kamu kepado jolan yang lurus,"
(Qs. Al Fath [48f: 2)

'* .? c7, A. t- I a; Fif h' J- U' 7G :J'";iry''er'fi,(-;'*
,JE ,;:u vi'a;i'J, ?td 6 i ht * ,'; p ,it;i |-;i;

l3'fA f* o'jtrxl

4836. Dari Ibnu Uyainatr, Zaid menceritakan kepada kami,

sesungguhnya dia mendengar Al Mughirah berkata, 'Nabi SAW

berdiri (shalat) hingga kedua kakinya bengkak, lalu dikatakan

kepadanya, 'Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu dan

yang akan datang'. Beliau bersabda, 'Tidakkah aht menjadi hamba

yang bersyuhtr'."
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i'iA ot{p: f i' ,J- iu' ',;'oi ti,i il' q:)'^.,r.G *
"r*3') it J"t-, ( rii e f.:'o:,;.G Ut$;C:s'pk e ,yt
r* o:;i'ri'*f >'i :Jv \?k ,1:, 4t i?fi c',ts Xi*
; "* ?u €;'oi ;rri rit1,tly. Jb x5 k A" .,r'k

€'

4837. Dari Abu Al Aswad, dia mendengar Urwah, dari Aisyah

RA, "Sesungguhnya Nabi Allah SAW berdiri (shalaQ di malam hari

hingga kedua kakinya bengkak. Aisyah berkata, 'Mengapa engkau

melakukan ini wahai Rasulullah, sementara Allah telah mengampuni

dosa-dosamu yang terdahulu dan yang akan datang?'Beliau bersabda,

'Apakah aku tidak senang menjadi hamba yang bersyukur'. Ketika
gemuk, beliau shalat dengan duduk. Apabila hendak ruku' beliau

berdiri dan membaca, lalu ruku'."

Keteranqan:

Hadits yang keempat adalah hadits Al Mughirah bin Syu'bah,

"Nabi SAW berdiri (shalat) hingga kedua kakinya bengkak"

sebagaimana telah dijelaskan dalam shalat malam pada pembahasan

tentang Shalat. Adapun hadits kelima adalah hadits Aisyah dengan

tema yang sama.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits yang kelima ini dari Al
Hasan bin Abdul Aziz, dari Abdullah bin Yahya, dari Haiwah, dari

Abu Aswad, dari Urwah, dari Aisyah RA. Haiwah yang dimaksud

adalah Ibnu Syuraih Al Mishri. Abu Al Aswad adalah Muhammad bin

Abdurrahman An-Naufali yang dikenal dengan anak yatim Urwah.

Setengah sanad ini adalah ulama-ulama Mesir dan setengahnya lagi

ulama Madinah. Penjelasan hadits ini juga telah dipaparkan pada

pembahasan shalat malam.
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'^-bj'; fu (Ketika dagingnya telah banyak [gemuk!. Ad-

Dawudi mengingkari kalimat ini. Dia berkata, "Adapun yang akurat

adalah 'falamma baduna'(ketika dia telah besar) yakni sudah tua.

Seakan-akan periwayat menakwilkan lafazh itu dengan arti banyak

daging." Hal serupa adalah pemyataan Ibnu Al lauzi', "Tidak seorang

pun yang mengatakan beliau SAW gemuk. Sungguh beliau wafat dan

tidak pernah merasa kenyang, karena makan gandum dalam satu hari

sebanyak dua kali. Aku kira sebagian periwayat ketika melihat kata

baduna, maka dia mengira artinya adalah banyak daging. Tetapi yang

benar tidak demikian, bahkan kata itu berasal dari 'boddana

tabdiinan', artinya berusia lanjut. Begitulah yang dikatakan Abu

Ubaidah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pandangan ini menyelisihi makna

zhahir hadits. Adapun argumentasinya -untuk mendukung pandangan

itu- bahwa Nabi SAW tidak pernah kenyang karena gandum dalam

satu hari sebanyak dua kali, juga masih perlu ditinjau kembali, sebab

hal ini dimasukkan sebagai salah satu mukjizat beliau SAW. Sama

halnya dengan banyak melakukan jima' dan perbuatannya yang

mendatangi sembilan atau sebelas orang istri dalam satu malam,

padahal beliau tidak pemah kenyang dan senantiasa dalam kehidupan

yang sulit. Apakah perbedaan antara banyaknya mani sementara

beliau SAW dalam kelaparan dengan banyaknya daging meski sedikit

makan? Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Urwah, dari

Aisyah, dia berkata , y'fi'oS ,p't,;-1t y\, & l' J"t 3'oU, tt
| ',J,V (Ketika Rasulullah SAW telah besar dan berat, maka

kebanyakan shalatnya dilakukon dengan duduk). Hanya saja mungkin

ditakwilkan bahwa arti 'dan berat'yakni telah berat bagi beliau SAW

membawa daging badannya meski sedikit, karena memasuki usia tua.

'* t C W'?t3'€'i-'oi ;tti $tE ilE $ ryrtiou shalat dengan

duduk. Apabila hendak ruht', beliau berdiri dan membaca, lalu

duduk). Dalam riwayat Hisyam bin Urwah dari bapaknya, rp'f;iiA
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E', j r': 'c;;:ti ii 4 g, @etiau berdiri dan membaca sekitar 30 atou

40 ayat, lalu ruku'). Hadits ini diriwayatkan oleh keduanya (Bukhari

dan Muslim) dan ia telah disebutkan pada bagian akhir pembahasan

shalat qashar. Lalu keduanya meriwayatkan juga dari Abu Salamah

bin Abdurrahman dari Aisyah, '?ti'r{ q)i'til;fri ,4'f :!iU'4tty
'€ )# pU '$:j 6i:.p (Apabila tersisa sekitar 30 atau 40 ayat, beliau

berdiri, lalu membacanya sambil berdiri, kemudian ruku'). Imam

Muslim meriwayatkan dari Amrah, dari Aisyah, itp ?g €;bt i$i $$

ai'#.\i iu."l1' f*t:W (Apabila hendak ruku', maka beliau berdiri,

lalu membaca seperti lama seseorong membaca 40 tyat). Kemudian

Imam Muslim meriwayatkan juga dari Abdullah bin Syaqiq, dari

Aisyah tentang sifat shalat sunah Nabi SAW, dan di dalamnya

disebutkan , 'r.v,t { : ya r; $y1 ,/.'6 '}i'#) € ) es ;,ti7 ti1 t:rS 1

"Jr'6 9-y (Apabila beliou membaca dalam keadaan berdiri niscaya

beliou ruku' dan sujud dalam keadaan berdiri. Sementara iika beliau

membaca dengan duduk maka beliau pun ruku' dan suiud dalam

keadaan duduk). Hadits ini dipahami saat beliau belum memasuki usia

tua. Ini dilakukan untuk mengkompromikan kedua hadits yang ada.

Penjelasan lebih detail mengenai hal ini telah dipaparkan pada bagian

shalat malam.
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3. Firman Alah, tt"fi t:-#) 
'f,3 

'!t:Jr')i tfil

"Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa

berita gembira dan pemberi peringatan."
(Qs. AI Fath [48]: 8)

,t' ,4t *1' :j Li t;lz\t *, ,/6t / )* / it LL rL

$ :;tr']t ,t JG Gf : t:H3,:u"l,;trf 14,6 t; lrli
*+ Ui ,G{)').(:|: ,t;:j t:.tu) 

'fC )&"r" CtUu ri-t

..trr-,-!r, ..rtl--,, \', W \')'U'*) ,ry';r$l'rl{*,., ,r-)?r'J
t,

'& e?'r t;;. l, ,'#"': -frW,a,.1.lu aht iUol
Jtii, ,L?L ti?i A;*,hr yt iti fj:rri oi;*';tl yt ,,

l*,i*j,b
4838. Dari Abdullah bin Amr bin Al Ash RA, "Sesungguhnya

ayat dalam Al Qur'an, 'Wahoi nobi, sesungguhnya kami mengutusmu

sebaga sal<si, pembawa berita gembira, dan pemberi peringatan',

dalam Taurat Allah firmankan, 'Wahai Nabi, sesungguhnya Kami

mengutusmu sebagai saksi, pembawa berita gembira, dan pemberi

peringatan, serta penjaga bagi para ummi, engkau hamba dan rasul-

Ku, Aku menamaimu al mutawakkil, tidak keras dan berhati kasar

serta tidak gaduh di pasar-pasar, tidak membalas keburukan dengan

keburukan, tetapi memberi maaf dan berlapang dada, Allah tidak

mewafatkannya hingga ditegakkan dengan sebabnya millah (agama)

yang bengkok, hingga mereka mengucapkan, "Tidak ada sesembahan

kecuali Allah". Dengannya dibuka mata-mata yang buta, telinga-

telinga yang tuli, dan hati-hati yang'tertutup."
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Keterangan:

(Bab "Sesungguhnya Kami mengutusmu sebagai saksi, pembawa

berita gembira, dan pemberi peringatan".). Imam Bukhari

meriwayatkan hadits di bab ini dari Abdullah bin Maslamah, dari

Abdul Azizbin Abu Salamah, dari Hilal bin Abi Hilal, dari Atha' bin

Yasar, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash. Dalam riwayat Abu Dzar

dan Abu Ali bin As-Sakan disebutkan, "Abdullah bin Maslamah

menceritakan kepada kami", dan dia adalah Al Qa'nabi. Sedangkan

dalam riwayat selain keduanya hanya tercantum, "Abdullah" tanpa

menyebut nasabnya. Hal ini menimbulkan keraguan bagi Abu Mas'ud;

apakah yang dimaksud adalah Abdullah bin Raja', atau Abdullah bin

Shalih (uru tulis Al-Laits). Abu Ali Al Jiyani berkata, "Menurutku,

dia adalah Abdullah bin Shalih." Pandangan ini kemudian didukung

Al Mizzi. Dia beralasan bahwa Imam Bukhari telah mengutip hadits

yang sama dalam kitab Al Adab Al Mufrad dari Abdullah bin Shalih

dari Abdul Aziz. Saya (Ibnu Hajar) katakan, tetapi fakta ini tidak

berkonsekuensi bahwa dialah yang dimaksud dalam sanad hadits di

atas. Adakah halangan jika Imam Bukhari menukil satu hadits.dari

dua orang guru? Riwayat pada pembahasan tentang adab tidak lebih

unggul dibanding riwayat Abu Ali dan Abu Dzw -yang menyebutkan

nasabnya secara tegas- mengingat keduanya juga termasuk ahli hadits.

Imam Bukhari pada bab "Bertakbir Jika Menanjak" pada pembahasan

tentang haji meriwayatkan satu hadits, "Abdullah menceritakan pada

kami, Abdul Aziz bin Abu Salamah menceritakan kepada kami."

Mayoritas periwayat menukilnya tanpa menyebutkan nasabnya. Abu

Mas'ud juga tidak dapat memastikan apakah Abdullah yang dimaksud

acialah Ibnu Raja' atau lbnu Shalih? Sama seperti keraguannya pada

hadits di atas. Namun, dalam riwayat Abu Ali bin As-Sakan

disebutkan, "Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami". Maka

jeias siapa yang dimaksud dan ternyata bukan salah seorang yang

diprediksi oleh Abu Mas'ud. Tambahan Abu Ali bin As-Sakan patut

diterima karena merupakan tambahan dari pakar dalam periwayatan.

Oleh karena itu, pernyataannya lebih dikedepankan dibandingkan
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penafsiran yang hanya berdasarkan dugaan semata. Kemudian Hilal

bin Abu Hilal yang disebutkan pada sanad hadits ini sudah dijelaskan

pada bagian awal pembahasan tentang jual-beli.

fJt /,)* i lt *V (Dart Abdullah bin Amr bin Al Ash).

Pada pembahasan terdahulu -jual-beli- telah disebutkan perbedaan

dari Atha' bin Yasar. Dalam riwayat itu disebutkan juga sebab

sehingga Abdullah bin Amr menceritakan hadits ini. Dikatakan bahwa

mereka bertanya kepadanya tentang sifat Nabi SAW dalam kitab

Taurat, maka dia berkata, "Tentu, kitab itu menyebutkan sebagian sifat

beliau SAW yang sama seperti sifatnya dalam Al Qur'an." Ad-Darimi

meriwayatkan dari Abu Shalih Dzakwan, dari Ka'ab, dia berkata,

"Pada baris pertama; Muhammad Rasulullah, hamba-Ku yang

pilihan."

S'6 Ot-f : (-#i r'.u*, rleLli U1*lr tat u) y'li C d' *l' :f t(

#3i ri.orl .rtuLri U1 *3r t$ u-,us'jilt r!.$esungguhnya ayat dalam

Al Qur'an, "Wahai Nabi, sungguh Kami mengutusmu sebagai saksi,

pembawa knbar gembira, dan pemberi peringatan.'t Dia berkata,

"Dalam kitab Taurat dikatalran, 'Wahoi Nabi, sungguh Kami

mengutusmu sebagoi salai dan pembawo kabar gembira'.'). Yakni

saksi atas umat dan pembawa kabar gembira bagi orang yang taat

berupa surga dan peringatan bagi orang yang berbuat maksiat berupa

neraka, atau sebagai saksi bagi rasul-rasul terdahulu bahwa mereka

telah menyampaikan.

tjlS @an pemelihara); yakni sebagai benteng. Adapun maksud

ummiyyin pada ayat ini adalah bangsa Arab. Hal ini sudah dijelaskan

pada pembahasan tentang jual-beli.

|y i, |{;* (Aku memberimiru nama At Multawakkil) iakni

yang tawakkal kepada Allah karena merasa cukup dengan yang sedikit

dan sabar atas perkara yang tidak disukai. 
.
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I @ia tidak). Demikian disebutkan dalam bentuk orang ketiga

sebagai pengalihan kata ganti dalam pembicaraan. Sekiranya ia

mengikuti konteks kalimat dari awalnya, niscaya akan dikatakan,'di

kngkau tidak).
,,qli )j bb. (keras dan ridak pula kasar).Ini sesuai firman Allah

dalam surah adi mraan [3] ayat tss, '*! 'i't e'q i' 4 ytV
','))? q fpi #' ,ry At lUrt o disebabkan rahmat dari Allah-

lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya komu

bersikap keras lagi berhoti kasar, tentulah mereka menjauhkan diri
dari sekelilingmu). Hal ini tidak bertentangan dengan firman-Nya

dalam surah At-Taubah ayat73,'6i, .Uit1 (dan bersikop keraslah

terhadap mereka), karena penafian tersebut dipahami dalam konteks

tabiat Nabi SAW. Sedangkan perintah berlaku kasar dipahami dalam

konteks interaksi dengan objek dakwatr. Atau penafian itu berkaitan

dengan sikapnya telhadap orang-orang mukmin, sedangkan perintatr

berkenaan dengan sikap kepada orang-orang kafir dan munafik seperti

yang ditegaskan dalam ayat tersebut.

qrL-.\j (Dan tidak gaduft). Terkadang menggunakan huruf sin

seperti ditandaskan Al Farra' dan selainnya. Namun, yang lebih

masyhur adalah mengguuakan huruf sftad.

iiSlU 'iti-3t U-; \j (Tidak membalas keburukan dengan

keburulun Wta).Ia sama seperti firman Allah, |rlfua .C.i U3'

ftaloslah dengan apa yang lebih baik). Dalam riwayat Ka'ab diberi

tambahan, "Tempat lahimya di Makkah, tempat hijrahnya Thayyibah

{Madinah), dan kerajaannya di Syam.'
..-t a,Lr ;i up @ingga ditegakhan dengon sebabnyo). Maksudnya,

hingga kesyirikan dihapus dan tauhid dikokohkan. Adapun millah

yang bengkok adalah miltah kufur.
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L4"L t:+1W|& @ibuka dengan sebabnya mata yang buta).

Yakni dibuka dengan kalimat tauhid mata yang buta dari kebenaran.

Hal ini bukan dipahami dalam arti yang sebenarnya. Dalam riwayat Al

Qabisi kata a'yun (mata) disandarkan kepada 'amaa (buta). Demikian

pula dengan kata-kata selanjutnya. Sementara dalam riwayat mursal

Jubair bin Nufair melalui sanad yang shahih yang dikutip ,{d-Darimi

disebutkan , tli t$i ,,^t, t1L ti?i6rt ii; tiii',H.ff ,i ir',fr
i:,Gjkt if air r lq & iVp e*t'rryr (ridak lemah dan tidak malas.

Sungguh akan dikupas hati yong terbungkus, dibuka mata yang buta,

dan dijadikan mendengar telinga yang tuli. Diluruskon sunnah yang

bengkok hingga dikatakan, "Tidak ada sembahan kecuali Allah

semata").

Catatan

Dikatakan bahwa Nabi SAW menggunakan kata jamak yang

menunjukkan jumlah yang sedikit pada kata a'yun sebagai isyarat

bahwa jumlah orang-orang yang beriman sangat sedikit dibanding

orang-orang kafir. Namun, sebagian mengatakan bahwa jamak yang

menunjukkan jumlah sedikit terkadang digunakan juga untuk jumlah

yang banyak. Misalnya firman Allah, ,'t:j"otu (tiga kali srlcf' Namun,

pendapat yang pertama lebih tepat. Munglcin juga penggunaan pola

kata ini untuk menyesuaikan kalimat. Namun, dikatakan kenapa kata

quluub tidak memakai pola kata yang sama seperti kata a'yun-

Jawabannya, kata quluub (hati) tidak pernah didengar menggunakan

jamak yang menunjukkan jumlah sedikit. Sebagaimana halnya kata

adzaan (telinga) tidak pemah didengar dalam bentuk jamak yang

menunj ukkan j umlah banyak.
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4. firman Allah, a$*Jt ,Sli ,:!' *
"Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan."

(Qs. Al Fath [48]: 4)

f iu' * CtTGbii,yrr* isv& hr oyt,rlr *
- ( .' '., a.r J*il r.p't'i "*" ,rtitJt *qb';;'i"u';'t ,'rA *'t

lrpi,.if i,6J;t ev.,Jw *i
4839. Dari Al Bara' RA, dia berkata, "Ketika seorang laki-laki di

antara sahabat Nabi SAW membaca (Al Qur'an) dan kudanya terikat

di rumah, maka kuda itu pun hendak lari. Laki-laki tersebut keluar dan

melihat, tetapi dia tidak melihat sesuatu sementara kuda itu tetap

hendak lari. Ketika pagi hari, dia menceritakannya kepada Nabi SAW,

maka beliau bersabda, 'Itulah ketenangan yang turun dengan sebab Al

Qur'an'."

Kg!@sn:
Dalam bab ini disebutkan hadits Al Bara' tentang turunnya

ketenangan. Hadits ini akan disebutkan secara lengkap pada

pembahasan tentang keutamaan Al Qur'an.
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5. Firman Allah, l;:$'c-LS i$g4ti" >1

"Ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon.,,
(Qs. AI Fath [48]: 18)

i*;ri3 tii #"lilt ?"; c? lv ,G ,p
4840. Dari Jabir, dia berkata, "Pada peristiwa Hudaibiyah kami

berjumlah 1400 orang."

cA I .t?, ,4-,t o )., .c. c. .,a! ollt t o . 'r"'j... Glt eli;;;i Jll * * oq, i. a,rt|;;:iu 63ti "'i

:H' f fu * \, J:" Ut ;i:,i:;,J:lt'r4;,
4841. Dari Qatadah, dia berkata: Aku mendengar Uqbah bin

Shuhban, dari Abdullah bin Al Mughaffal Al Muzani -salah seorang

mereka yang ikut pada peristiwa (baiat di bawah) pohon-, 'Nabi SAW
melarang Al Khadzaf."

,. ^l?+"' c
4842. Dari Uqbah bin Shahban, dia berkata: Aku mendengil

Abdullah bin Al Mughaffal Al Muzani tentang kencing di tempat
mandi.

o

F
l.

. ,22 lcz J,.
dt5 _g a.e 411

,.6 A , o

6b) !l>,-ir.Jl J) -i'*d4s,i * lyV
-.. t t, .. o {o;..;Jt ,-tl.x.*ol
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4843. Dari Khalid, dari Abu Qilabah, dari Tsabit ibn Adh-
Dhahhak RA dan dia termasuk mereka yang ikut pada peristiwa (baiat

di bawah) pohon.

JLi ,:,:4(? :Ju; tti g.t, (: ,+i ,,So ?.( i * ,f
iLJ ,e ,'* iw ,ar 7y J\t;t Gl, il; nl ,1,y,

*- #ilt ?:,; rUt 6.'r'riiJ€*i | #t. z,;ii i,W
ai'):-f F6;^,)*\t* dtG ok qirt'cirt

}$t t+lqjt *b ij'*;t * rfii :Jui';L;r;t,r;Lui le
€*.nt +Ll 4,i*,$. zJurr6r 4ex;; F, C6i
:t ,:';:, j\=wr ;Jr [ 'iw tu{ h' -k; A'r'*'|j ,t--:
u- :Jw,k r.i ie,h1a'.{ &31'*j.r*J hr',#_ W

'"a.ar--ci-j ./Lkir ,..,,1 [ 'jri rJr$t ;s. ei'*;t * 6t k ri

c#;i;?a*,ri;f hr 'a*,*) 
13; 

ir' *!ii';;
4844. Dari Habib bin Tsabit, dia berkata: Aku mendatangi Abu

Wa'il dan bertanya kepadanya, maka dia berkata, "Kami berada di
Shiflin, lalu seseorang berkata, 'Tidakkah engkau memperhatikan

orang-orang yang diseru kepada kitab'Allah'. AIi bekata, 'Ya!'Sahal
bin Hunaif berkata, 'Celalah diri kalian, sungguh kami telah melihat

diri kami pada peristiwa Hudaibiyah 
-yakni 

perjanjian damai antara

Nabi SAW dengan orang-orang musyrik- sekiranya kami melihat
perang niscaya kami akan berperang. Umar datang dan berkata,

'Bukankah kita di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan?

Bukankan orang terbunuh di antara kita berada di surga dan orang

terbunuh di antara mereka berada di neraka?'Beliau bersabda, 'Benarl'
Umar berkata, 'Lalu mengapa aku memberi kehinaan pada agama kita
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dan kembali sebelum Allah memutuskan antara kita dengan mrreka?'

Beliau bersabda, 'Wahai lbnu Khaththob, sungguh aku adalah

Rasulullah, Allah tidak akan menyia-nyiakan alcu selamanya'. Umar
pulang diliputi kemarahan dan tidak dapat bersabar hingga datang

kepada Abu Bakar. Dia berkata, 'Wahai Abu Bakar, bukankah kita di

atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan?' Abu Bakar berkata,

'Watrai Ibnu Khaththab, sungguh beliau adalah Rasulullah, Allah tidak

akan menyia-nyiakannya selamanya'. Maka turunlatr surah Al Fath."

Keteranean Hadits:

(Bab tirman Allah, "Ketiko mereks berjanji setia leepadomu di
bowah pohon".).lmam Bukhari menyebutkan empat hadits dalam bab

ini. Salah satunya hadits labir "Pada peristiwa Hudaibiyah kami
berjumlah 1400 orang'. Hal ini telah dijelaskan secara detail pada

pembatrasan tentang peperangan.

Hadits kedua adalah hadits Abdullah bin Al Mughaffal yang

dikutip melalui Ali bin Abdullah, dari Syababah, dari Syubah, dari

Qatadah, dari Uqbah bin Shuhban. Kebanyakan periwayat mengutip
dengan redaksi "dli bin Abdullah". Dia adalah Ibnu Al Madini.
Namun, dalam riwayat Al Mustamli dintrkil dari Ali bin Salamah

(yakni Al-Labqa). Ini pula yang ditandaskan oleh Al Kullabadzi.

*'rr3ybt,*'4,gi;rar * *',ij;tp i.!, * *
.Ji-,$ (Dari Abdullah bin Al Mughaffal Al Muzani termasuk mereka

yang ikut dalam peristiwa [baiat di bowahJ pohon, dia berkata,

"Rasulullah SAIV melarang Al Khodzaf). Yakni melemparkan batu

kecil di antara dua jari. Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan

tentang adab.

e.)#' ,t' t/.i' ,N' i !''*'+ :16 ov{o u.qtVi
) 

',ir;it (Dan dari Uqbah bin Shahban, aku mendengar Abctulloh bin

Mughaffal al Muzani tentang kencing di tempat mandi). Demikian

TATIII'L BAARI - 9I



yang dikutip mayoritas periwayat. Sementara dalam riwayat Al Ashili
dan juga riwayat Abu Dzar dari As-Sarakhsi ditambahkan, ii'iJU
j(*'j\ (Karena hal itu menimbulkan was was).

Kedua hadits yang disebutkan ini 
-baik 

yang marfu'maupun
yang mauquf- tidak memiliki kaitan dengan ayat yang sedang

dibahas, bahkan tidak juga berkaitan dengan surah ini secara

keseluruhan. Hanya saja Imam Bukhari menyebutkan hadits pertama,

karena perkataan periwayat, "Dia termasuk orang yang ikut pada

peristiwa (baiat di bawah) pohon", sebab bagian ini memiliki kaitan

dengan judul bab. Serupa dengannya apa yang dia sebutkan

sesudahnya dari Tsabit bin Adh-Dhahhak. Adapun penyebutan matan

(teks) hadits itu hanyalah untuk pelengkap bukan menjadi tduan.

Sedangkan hadits kedua sengaja disebutkan Imam Bukhari sekadar

menjelaskan penegasan bahwa Uqbah bin Shuhban mendengar

riwayat itu langsung dari Abdullah bin Mughaffal. Tindakan Imam

Bukhari ini sangatlah teliti dan tepat.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Nu'aim dalam kitab At
Mustakhraj dan Al Hakim, dari jalur Yazid bin Zurai', dari Sa'id, dari

Qatadah, dari Uqbah bin Shuhban, dari Abdullah bin Mughaffal, dia

berkata, *.Fl.flir u I 
jr-i bi :*iii -& (Beliau melarang -atau

mencegah- kencing di tempat mandi). Hal ini menunjukkan bahwa

tambahan tentang waswas yang tercantum dalam riwayat Al Ashili
dan selainnya melalui jalur ini adalah suatu kesalahan. Namun, benar

para penulis kitab-kitab Sunan 
-dinyatakan 

shahih oleh Ibnu

Hibban- dan Al Hakim, dari Asy'ats, dari Al Hasan, dari Abdullah

bin Mughaffal, dari Nabi SAW , ,Jtyit z:'ObV W e €'Si'f'*,
l-:t, {ianganlah salah seorang kamu kencing di tempat mondinya.

Sesungguhnya kebanyaknn rasa waswos timbul darinya). At-Tirmidzi

berkata, "Hadits ini gharib dan kami tidak mengetahuinya dinukil

melalui jalnr marfu', kecuali dari hadits Asy'ats. Namun, hal itu
disanggah bahwa Ath-Thabari telah meriwayatkannya dari Ismail bin
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Muslim, dari Al Hasan, tetapi sanggahan ini hanya berlaku bagi

pernyataan At-Tirmidzi, karena Ismail adalah periwayat yang lemah.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ketiga dari Muhammad bin
Al Walid, dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Khalid, dari

Abu Qilabah, dari Tsabit bin Adh-Dhahhak. Khalid yang dimaksud

adalah Al Hadzdza'.

a4-ilr qv,Ji qisiiia hr Ci )ffi' f -6 '* rJry f,|'*
(Dari Abu Qilabah, dari Tsabit bin Adh-Dhahhak, dan dia ikut pada
peristiwa [baiat di bawahJ pohon). Demikianlah Imam Bukhari hanya

menyebutkan bagian yang dibutuhkan di tempat ini tanpa mengutip

redaksi hadits seczra lengkap. Berdasarkan hal ini diketahui bahwa

Imam Bukhari tidak menempuh satu cara dalam memaparkan dalil-
dalil penguat. Terkadang dia cukup menyebutkan bagian yang

diperlukan dan terkadang mengutip seluruhnya. Hadits Tsabit yang

disebutkan di tempat ini telatr dikutip melalui jalur lain pada

pembahasan perang Hudaibiyah

Hadits keempat diriwayatkan Imam Bukhari dari Ahmad bin
Ishaq As-Sulami, dari Ya'la, dari Abdul Azizbin Siyah, dari Habib bin
Tsabit, dari Abu Wa'il. Ya'la yang dimaksud adalah Ibnu Ubaid Ath-
Thanafisi. Adapun Abdul Aziz bin Siyah telah dibahas pada bagian

akhir pembahasan tentang Jizyah (upeti).

tf-lt y:i t;.i:; iii (Aku datong kepada Abu t(a'it bertonya

kepadanya). Riwayat ini tidak menyebutkan perkara yang ditanyakan.

Namun, hal itu dijelaskan Imam Ahmad dalam riwayatnya dari Ya'la

bin ubaid, -',* H;i U1' lF,:tT'*tuf yi * qf.,tgi'c;;i
li:iti'+rdi , jf ..t,;t, q-Uru datans kcpada Abu tta'it di

masjid keluarganya untuk bertanya kepadanya tefiong kaum yang
diperangi Ali -yoloi Khawarij- mako dia berkato, 'Kami berado di
Shffin dan seorang laki-laki berknta'.).
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',$jk ,lut (Dia berkata, "Kami berada di Shffin"). Shiffin

adalah kota kuno yang terletak di pinggir sungai Euphrat di antara

Riqqah dan Manbaj. Di tempat ini terjadi peristiwa yang masyhur

antara Ali dan Muawiyah

1' yt' dt ;r7't:" il^ Jlt'11 ,}.3iul lseorang takiJaki

berkata, "Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diseru

kepada kitab Alloh"). Imam Ahmad menyebutkannya hingga akhir

ayat. Laki-laki yang berkata adalah Abdulah bin Al Kawwa', seperti

yang dikatakan Ath-Thabari. Latar belakang peristiwa ini adalah

ketika penduduk Syam hampir dikalahkan oleh penduduk lraq, maka

Ami bin Al Ash mengisyaratkan agar mengangkat Mushaf, lalu

mengajak mereka mengamalkan kandungannya. Maksud Amr bin Al
Ash berbuat demikian agar keadaan mereda dan mereka bisa keluar

dari tekanan pasukan Ali. Akhimya, terjadilah seperti yang dia

prediksi. Ketika mereka mengangkat mushhaf-mushhaf dan berkata,

"Di antara kami dan kamu kitab Allah", lalu hal itu didengar oleh

pasukan Ali yang mayoritas adalah mereka yang komitmen terhadap

Agama, maka seseorang di antara mereka berkata seperti di atas. Ali
RA setuju menyelesaikannya melalui perundingan, karena dia yakin

kebenaran berada di pihaknya.

An-Nasa'i meriwayatkan hadits ini dari Ahmad bin Sulaiman,

dari Ya'la bin Ubaid, melalui sanad yang dikutip darinya oleh Imam

Bukhari, lalu dia menyebutkan tambahan seperti yang dinukil Imam

Ahmad. Setelah kalimat, 'Kami berarJa di Shiffin', dia menambahkan,

"Ketika korban telah banyak jatuh dari penduduk Syam, maka Amr

bin Al Ash berkata kepada Muawiyah, 'Kirimlah mushhaf kepada Ali
dan serulah kepada kitab Allah, sesungguhnya dia tidak akan menolak

seruanmu'. Maka seseorang datang kepada Ali sambil membawa Al

Qur'an, lalu berkat4 'Diantara kami dan kamu ada kitab Allah'. Ali
berkata, 'Aku adalah.manusia paling berhak akan hal itu. Di antara

kami ada kitab Allah'. Lalu datang padanya Khawarij -dan saat itu

kami menyebut mereka sebagai ahli Al Qur'an- sementara mereka
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membawa pedang di atas pundak-pundak mereka. Mereka berkata

'Wahai Amirul mukminin, apa yang kita tunggu terhadap kaum itu?

Tidakkah sebaiknya kita berjalan mendekati mereka dengan

menghunus pedang hingga Allah memutuskan antara kita dengan

mereka?'Maka Sahal bin Hunaif berdiri..."

'n-rl ,d.O'Sui 6ti berlmta, "Ya!").Imam Ahmad dan AnNasa'i

menambahkan, "Aku lebih patut akan hal itu", yakni lebih patut untuk

menyambut jika diseru untuk mengamalkan kitab Allah, karena aku

sangat yakin bahwa kebenaran ada di tanganku.

'€43f r3*$r.l-$ i,)+1" Sui 6ana bin Hunoif berkata,

"Celalah diri kalian'), yakni dalam pendapat ini, karena kebanyakan

mereka mengingkari perundingan. Mereka berkata, "Tidak ada

hukum, kecuali hukum Allah.' AIi pun berkomentar, "Kalimat haq

(benar) yang dimaksudkan. untuk suatu yang batil." Para sahabat

terkemuka turut menyarankan kepada mereka agar menaati Ali dan

tidak menyelisihi pendapatnya, karena dia lebih tatru kemaslahatan.

Sahal bin Hunaif menyebutkan apa yang mereka alami di Hudaibiyatr.

Saat itu, mereka berpendapat untuk melangsungkan peperangan dan

tidak menyetujui ajakan melakukan perjanjian damai. Namun,

kemudian diketahui bahwa yang lebih maslatrat adalatr ketetapan Nabi

SAW. Hal lain yang berkaitan dengan kisatr ini akan dibahas pada

pembatrasan tentang perintah bertaubat untuk orang-orang murtad.

Adapun perkara yang berkaitan dengan peristiwa Hudaibiyah telatt

dijelaskan pada pembahasan tentang syarat-syarat.

FATHI'L BAARI _ 95



Y) ) i)r.')
CrlU=eJl ,ry

49. SURAH AL HUJURAAT

u/^,
)r') oll ir' , 

j; .nr Jr, & rrt* v :1rli3I1 :i^r,,- Jui
I J.' L> \J u .

;ri--J" :4'ii.rj3'liy .'"a.;;i :6vn5 ctJ .,t." h' '4" e
:br'(sii) {3*.,(#).ty-,)' fi r,

Mujahid berkata: Laa tuqaddimuu fiangan kamu mendahului),

yakni jangan mengatakan sesuatu mendahului Rasululah SAW hingga

Allah memutuskan melalui lisannya. Imtofuana (menguji), yakni

membersihkan. Walaa tanaabazuu (saling mencela dan memberi

julukan), artinya memanggil (orang lain) dengan kekufuran sesudah

dia memeluk Islam. Yalitkum artinya mengurangi kamu. Alatnaa

artinya kami mengurangi.

Keterangan:

(Surah Al Hujuraat. Bismillahirrafomaanirrafuiim). Demikian

disebutkan oleh Abu Dzar. Adapun selainnya hanya menyebutkan

kata'Al Hujuraat'. Kata al hujuraat merupakan bentuk jamak dari kata

hujrah (kamar), maksudnya rumah-rumah para istri Nabi SAW.

*"'F: f ?rt & I' J?i,P riir;ir I {i:tii r1 
"'t^ro. 

jrir

!.A..rp il' 
'.5f, @uiahid berkata: Laa tuqaddimuu [iangan komu

mendahuluiJ, yalcni jangan mengotakan sesuatu mendahului

Rasululah SAW hingga Allah memutuskon melalui lisannya).

Pernyataan ini dinukil Abd bin Humaid melalui sanad yang maushul

{ari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid. Kami meriwayatkan dalam kitab

Dzammul Kolam dari jalur ini.
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Catatan:

Abu Al Hajjaj Al Bannasi membacanya'taqaddamuu'. lni juga

merupakan qira'ah Ya'qub Al Hadhrami, dan inilah yang selaras

dengan penafsiran di atas. Ath-Thabari meriwayatkan dari Sa'id, dari

Qatadah, dia berkata, "Disebutkan kepada kami bahwa sebagian orang

berkata, 'sekiranya diturunkan tentang ini', maka Allah pun

menunrnkan ayat itu." Dia berkata, "Al Hasan berkata, 'Mereka adalah

sebagian kaum muslimin. Mereka menyembelih (kurban) sebelum

shalat, maka Nabi SAW memerintahkan mereka menyembelih

kembali."

jeAi'5;,a (tuafoana [mengujiJ, yakni membersihkan). Bagian

ini dinukil Al Firyabi dengan sanad ldng nt:oushul dati Ibnu Abi

Najih. Demikian juga dikatakan Abdunazzaq dari Ma'mar, dari

Qatadah, "Allah membersihkan hati mereka dalam apa yang Dia

sukai."

1:r;|r * {ur6.U-$'i.UliJi) Tlralaa tanaabazuu [saling

rnencela dan memberi julukanJ, yakni memanggil dengan kekufuran

sesudah dia memeluk Islam). Penafsiran ini dinukil Al Firyabi melalui

sonad yang maushul (bersarrbung) dari Mujahia, ts-, S2jir. 3LA-\

"F'#i (Janganlah seseorang memanggil orong lain dengan

kelatfuran, sementara dia seorang muslim). Abdurrazzaq

meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman-Nya, 11

'f. ',13i till| 6anganlah kamu mencaci diri-diri kalian), dia berkata,

"Janganlah kamu saling mencela." Adapun firman-Nya, f1i1,,;s 15

yr-iilu, gangan saling memberi iulutran dengan gelar-gelar), dia

berkata, "Jangan engkau katakan kepada saudaramu yang muslim,

'Wahai fasiq, wahai munafik'."

Al Hasan berkata, "Seorang Yahudi biasa memberi salam, maka

dikatakan kepadanya, 'Wahai Yahudi'. Maka mereka dilarang
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nelakukan itu." Ath-Thabarani meriwayatkan dari Ikrimah sarna

sepertinya. Kemudian Imam Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan

dari Asy-Sya'bi, Abu Jabrah bin Adh-Dhahhak menceritakan

kepadaku, dia berkata, "Kepada kami turun, 'janganlah knmu saling

tnemberi julukan dengan gelar-gelar'. Rasulullah SAW datang ke

Madinah dan tak ada di antara kami seorang laki-laki melainkan ia

memiliki dua atau tiga gelar, maka jika salah seorang mereka

dipanggil dengan salah satu nama dari nama-nama itu, maka mereka

berkata, 'Sesungguhnya dia marah dipanggil demikian'. Akhirnya

turunlah ayat ini."

(: il tJJii|'lJk-i;;y ffoUtkum artinya mengurangi kamu.

Alatnaa artinya kami mengurangi). Pernyataan ini dinukil Al Firyabi

melalui sanad yang maushul dari Mujahid. Dia berkata tentang

firman-Nya, :'\#,-'#*'it'jif 6 (kami tidak mengurangi

sedikitpun dari amal-amal mereka), yakni kami tidak mengurangi

amal para bapak untuk anak-anak.

Catatan

Lafazh yang kedua ini terdapat dalam surah Ath-Thuur dan

disebutkan di tempat ini hanya sebagai perluasan pembahasan. Hanya

saja kata'olatnoa'sesuai dengan ayat lain menurut qira'ah Abu Amr,

karena dia membacanya, "Laa ya'latkum", yakni diberi tambahan

huruf hamzah. Adapun selain beliau menghapus huruf hamzah

tersebut. Ia berasal dari kata "Laata yaluutu" seperti dikatakan Abu

Ubaidah.

Orang Arab biasa mengatakan, "Alaatani haqqiy", artinya aku

dipalingkan dari hakku, dan "alaatani an haaiati", artinya aku

dipalingkan dari keperluanku.

Adapun firman Allah, p,-fr( tij {dan komi tidak mengurangi

mereka), ia berasal dari kata, "alata ya'latu" yangberarti berkurang.
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t. Firman Anah, 'ri, ?'* A'i'$f*i trrt'; 1

"Jonganlah kamu meninggikan suoramu lebih dari suara Nabi."

(Qs. AI Hujuraat l49lz 2) Tasy'uruun artinya kalian mengetahui.

Darinya diambil kata asY-sYoa'ir.

1" . t zzrt or.it qr'*': ,|J';) ry-',sl ,st4Jt itf ,i6 '",<1J 
€: it *

^*?yq*') f i' *dn*Qt?ia;,t4b
,S:e, E ,Ui u^tL / t;\u tieli 't*;:ti ,# ,f *;
,',A.15'i: ,:ira -i;*,r'y*f,l i1ri 

ju -?1 rfr3\ ,*lt
e.qt?i'.k')u ,c,tiy, *i.,i u riu ,,;y"11 -iriY
;r-;t )\i.rvr 1p3r:j>1 ry{t;;r 'ri rl' ,efi U> hr l:}6 ,u)

f, :f * *if h' &itJ';:, f ';L ok a,lit
k 6 4 i:'*'.?'x-'&:^4rx" &

4845. Dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkatq "Hampir-hampir dua

orang yang terbaik binasa, yaitu Abu Bakar dan Umar RA. Keduanya

mengeraskan suara mereka di sisi Nabi SAW ketika datang

rombongan bani Tamim kepadanya. Salah seorang dari keduanya

menyarankan Al Aqra' bin Habis, saudara bani Mujasyi'. Sedangkan

yang satunya menyarankan laki-laki yang lain -Nafi' berkata, "Aku

tidak hafal namanya"- maka Abu Bakar berkata kepada Umar, 'Tidak

ada yang engkau kehendaki kecuali menyelisihiku'. Umar berkata,

'Aku tidak bermaksud menyelisihimu'. Maka suara keduanya pun

menjadi tinggi berkenaan dengan hal itu. Akhimya, Allah

menurunkan,'Ihahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu

mengeraskan suara-suara kamu'.... Ibnu Az'Zubair berkata, 'Maka

Umar tidak memperdengarkan kepada Rasulullatr SAW setelah turun

I
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ayat ini hingga Rasulullah SAW meminta keterangan kepadanya'.

Namun, dia tidak menyebutkan yang demikian dari bapaknya, yakni

Abu Bakar."

.>i ,*t ,L"'),)b\t -A *3t'ui ^*?nt ,-f ) c)t1 J ;i'*

..\-t.'

i"t;V it*iii ,+ u *t ri lirr J";-,6. |trr'J* ,r* i
i';ig .'; ilta ti,-f,:'r1 :'i sw ,ni:r rk, a o,.u:;
: t)z t!,.', " d ' ' 

'.y *s ^s-*r. 
ai i &j * \t ;*'4t c,'3,* 'J';'i'*

r.,--{ in'fi t?'v *t *h, -* dt ;''}t ;u ,r.Jlt yi
c , ; .- . / /.

i.jir :Jw ,-^;W;)t-:n;;ln it e C,j ,;'; 6d ak}
.^?)t$f i. |tKr,r6r .lii ;/'ca dt ,'i"p At

4846. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Sesungguhnya

Nabi SAW kehilangan Tsabit bin Qais. Lalu seorang laki-laki berkata,

'Wahai Rasulullzrh, aku akan memberitahukan tentangnya kepadamu'.

l,aki-laki itu mendatanginya dan mendapatinya sedang duduk di

rumahnya sambil menundukkan kepalanya. Laki-laki itu bertanya

kepadanya, oApa urusanmu?' Dia menjawab, 'Buruk.'Dia mengeraskan

suaranya melebihi suara Nabi SAW. Sungguh amalannya telah gugur

dan dia termasuk penghuni neraka'. Laki-laki tersebut datang kepada

Nabi SAW dan mengabarkan kepada beliau bahwa dia berkata begini

dan begitu." Musa berkata, "Laki-laki itu kembali kepadanya sekali

iagi membawa berita gembira. Beliau bersabda, 'Pulanglah kepadanya

tlan katakan, 'sungguh engkau buknn penghuni nerako, tetapi

wnghuni surga'."



@:
(Bab "Janganlah kamu meninggikan suoramu lebih dari suoro

Nabi...). Demikian dinukil oleh kebanyakan perawi.

t*.Jt'^Lj ,o'j,J:6 :{1fi (Tasy'uruun artinya kalian mengetahui.

Darinya diambil kata asy-syaa'ir).lni adalah perkataan Abu Ubaidah.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari

Yasarah bin Shafiran bin Jamil Al-Lakhmi, dari Nafi'bin Umar, dari

Ibnu Abi Mulaikah. Nafi'bin Umar adalatr Al Jumahi Al Makki. Dia

bukan Nafi' mantan budak Ibnu Umar. Di tempat ini Al Karmani

menyitir satu hal yang tidak pernah terbetik dalam benak mereka yang

memiliki pengetahuan tentang hadits dan periwayat. Dia berkata,

"Hadits ini tidak tergolong tsulatsi (yang hanya memiliki tiga

periwayat), karena Abdullah bin Abi Mulaikah.adalah tabi'in." .

lt<F orlit lu? \lampir-hampir dua orang yang terbaik

menjadi binasa). Demikian dalam riwayat Abu Dzar. Sementara

dalam salah satu riwayat dikatakan, (S yakni menghapus hnraf 'nun'

di akhir kata. Ibnu At-Tin berkata, "Demikian disebutkan tanpa huruf
nun) seakan-akan sebelumnya ada kata an." Imam Ahmad

meriwayatkan dari Waki', dari Nafil, dari Ibnu Umar, ry",)( aan

dinisbatkan oleh Ibnu At-Tin kepada riwayat Abu Dzar. Pemaparan

ini berbentuk mursal. Namun, pada bagian akhir tampak bahwa Ibnu

Abi Mulaikah menerimanya dari Abdullah bin Az-Zubair. Pada bab

sesudahnya akan disebutkan.penegasan tentang hal itu, "Dari Ibrur Abi
Mulaikah, bahwa Abdullah bin Az-Zub,air mengabarkan kepada

mereka".

Tamim kepada beliau). Dalam riwayat Ahmad disebutkan, "LJtusan

bani Tamim." Kedatangan mereka adalah pada tatrun ke-9 H setelah
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Uyainah bin Hishn tertawan oleh bani Anbar yang merupakan marga

suku Tamim. Hal itu disebutkan Abu Al Hasan Al Mada'ini.
,tt.i..ial.^iii ';r3ri (Salah seorong dori keduanya mengisyaratkan). Dia

adalah Umar. Hal ini dijelaskan Ibnu Juraij dalam riwayatnya yang

terdapat pada bab sesudah ini. At-Tirmidzi meriwayatkan dari

Mu'ammal bin Ismail dari Nafi' bin Umar, *b ?f fr|'i 1V\t O1

't ,'# Ssi ,y'i A,b dibt !t'J?i6-,-&. tfi ,SA *t y ii'r j; pr

lt J:r.l;S-tY,S (Sesungguhnya Al Aqra' bin Habis datang kepada

Nabi SAW. Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, jadilcanlah dia
pemimpin kaumnya". Umar berkata, "Jangan jadilun dia pemimpin

wahai Rasulullah'). Keterangan ini menyelisihi riwayat Ibnu Juraij.

Sementara Ibnu Juraij lebih akurat daripada Mu'ammal bin Ismail.

g-rqJ l Cl f.6 i.eJtl,, (Al Aqro' bin Habis saudara bani

Mujasyi). Al Aqra' adalah gelarnya dan namanya menurut nukilan
Ibnu Duraid adalah Firas bin Habis bin Iqal bin Muhammad bin
Sufran bin Mujasyi'bin Abdullah bin Darim At-Tamimi Ad-Darimi.

Dia meninggal pada masa khilafah Utsman.

!.}1r s&?s ffon7 satunya lagi menyaronkan). Dia adalah Abu

Bakar. Hal ini dijelaskan Ibnu Juraij dalam riwayat yang telah

disinggung. Kemudian laki-laki yang disarankan Abu Bakar ini tidak

dihapal namanya oleh Nafi'. Pada bab sesudahnya akan disebutkan

dari Ibnu Jurarj dari Ibnu Abi Mulaikatr bahwa dia adalah AI Qa'qa'

bin Ma'bad bin Zurarah, yakni lbnu Adas bin Zaid bin Abdullah bin

Darim At-Tamimi Ad-Darimi. AI Kalbi berkata di kitab Al Jami', "Dia
biasa disebut 'angin Euphrat' karena kedermawanannya." Saya (Ibnu

Hajar) katakan, dia disebut juga dalam perang Hunain dan disebutkan

Ai Baghawi di kitab Ash-Shahabah melalui sanadyang shahih.

,r.-i-r: ff OiJ t-i (Englcau tidak menghendaki kecuali

menyel is ihi,h/. Maksudnya, tidak ada keinginanmu selain menyelisihi
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perkataanku. Dalam riwayat Ahmad disebutkan, eY c,,\i t-fi1

(sesungguhnya engkau bermaksud menyelisihiku). Inilah yang kuat.

Ibnu At-Tin menyebutkan bahwa di tempat ini disebutkan, f cr\i 6

qi)- (Engkau tidak menghendaki menyelisihiku), yakni apa saja yang

engkau inginkan berakhir menyelisihiku. Kemudian saya menemukan

riwayat yang disebutkan Ibnu At-Tin pada sebagian naskah Abu Dzar

dari Al Kasymihani.
,t,., .1o .'U,iSteJi t ir]ti (Suara-suaro keduonya menjadi tinggi). Dalam

riwayat Ibnu Juraij disebutkan,uiityleiLj.;f1 ,? grZi (Keduanya

b e r b ant ah- b ant ahan hin gga s uor a mer e lra mre ni ad i t i n g gi).

btlJLi (Molca Allah menurunkan). Dalam riwayat Ibnu Juraij

disebutkan,U: eJF (Maka turunlah berkenaan dengan hal itu).

a-,ir .i3irriJri t*; f 
'.Fi 

'i!t *fi 6- (Wahai orang-orang yang

beriman janganlah kamu meninggikan suaro-suora kamu...l. Waki'

menambahkan -seperti akan disebutkan pada pembahasan tentang

berpegang teguh kepada Al Qur'an dan Sunnah -, Fi-}O,I!;i
(Hingga firman-Nya, 'Yang besar). Dalam riwayat Ibnu Juratj

disebutkan , ii -ti Jt- d:i,:j lt f{- u.titai lr;.i n"!t 6 6S U?
frk # (Maka turunlah, 'Wahai orang-orang yang beriman jangan

kamu mendahului di hadapan Allah dan Rasul-Nya -Hingga firman-

Nya- sekiranya mereks bersabar). Maka hal ini pun dianggap

musykil. Ibnu Athiyah berkata, "Adapun yang benar bahwa sebab

turunnya ayat ini adalah perkataan orang Arab badui yang kurang

beradab."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal itu tidak bertentangan dengan

hadits ini, sebab bagian yang berkaitan dengan Abu Bakar dan Umar

tentang perselisihan mereka dalam pengangkatan pemimpin adalah

bagian awal surah, yaitu firman-Nya, 4i3-31 (Jangan komu
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mcndahului). Namun, ketika ayat ini berkaitan langsung dengan

ilrman-Nya, ryi; I (Jangan kamu meninggikan), maka Umar

berpegang dengannya dalam merendahkan suaranya.

Orang-orang Arab badui yang ayat ini turun berkenaan dengan

mereka adalah berasal dari bani Tamim. Adapun bagian yang khusus

berkenaan dengan mereka dalam firman-Nya, :tri'f lil1i6- i-it'ot

T,fliit (Sesungguhnya mereka yang memanggilmu dari luar kamar-

kamar) Abdwrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadil, 
'l,Li';ti

of:"i: €t;'ot'r:;,i $",Jui orliit :,:t q *t y il' ..,& 'olt ] "A' '"' n' " !' trgri ,pt y a',* A:|SA |# qy* (Seorang\L)Jt,.1+j f att

laki-laki datang kepada Nabi SAW memanggilnya dari luar kamar.

Dia berknta, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya pujianku adalah

hiasan don celaqnku adalah aib'. Nabi SAW bersabda, 'Itu adalah

Allah Azza Wajalla'. Maka turunlah oyat...)"

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak ada halangan bila ayat ini turun

karena sebab-sebab yang telah disebutkan. Tidak boleh menempuh

tarjih (mengunggulkan salah satunya) selama masih mungkin untuk

dikompromikan, dan semuanya adalah benar. Barangkali Imam

Bukhari memahami hal itu sehingga menyebutkan kisah Tsabit bin

Qais untuk mengisyaratkan penggabungan yang telah saya jelaskan.

Kemudian dia menyebutkan sesudahnya bab yang berjudul, "Firman-
Nya, sekiranya mereka bersabar hingga engkau keluar kepada

mereka niscaya itu lebih baik bagi mereka", sebagai isyarat kepada

kisah para orang Arab badui dari bani Tamim. Namun, dia tidak

menyebutkan satu hadits pun di bawah judul bab tersebut, seperti yang

ukan saya jelaskan. Seakan-akan Imam Bukhari mengutip hadits

Tsabit, karena kedudukannya sebagai juru bicara ketika terjadi dialog

di antara bani Tamim. Lihat keterangan Ibnu Ishaq dalam kitab Al
Maghazi secara panjang lebar.
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'#-,F 9' :y fr. pt yil'..3; !, J?t'*J- fr "bs 
63

(Maka (Jmar tidok *r*perdengarkan kepado Rasulutlalh SAW setelah

turun oyat ini hingga Rasulullah SAW meminta keterangan

keapdanya). Dalam riwayat Waki' pada pembahasan tentang

berpegang teguh kepada Al Qur'an dan sunnah disebutkan, '# ot6

,*'ry- l :trtt g7V 'n:t; ?-?pt y Nt ,p';lr',>:.a $.s;

ry-(Sesudah itu, apabila (Jmar berbicara dengon Nabi SAIil malm

dia berbicara seperti orang yang berbisik sehingga beliau harus

meminta keterangan kepadanya). Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ibnu Al
Mundzir meriwayatkan dari Muhammad bin Amr bin Alqamah bahwa

Abu Bakar Ash-Shiddiq juga melakukan seperti itu kepada Nabi

SAW. Namun, riwayat ini mursal. Al Hakim meriwayatkannya

melalui jahx maushul da.'i hadits Abu Hurairah sama sepertinya. Ibnu

Mardawaih meriwayatkan dari Thariq bin Syihab dari Abu Bakar, dia

berkata, *lt l' 
'Jh6",'Ci ,;; i'$ ,{y <&t*i,*; ry uiy U,i

!';t Eu-t lf aUiii l'oi lXetrka rurun {yat, 'Janganlah kamu

meninggilran suaro-suara lromlt', Abu Balcar berkata, 'Aku berkata,

wahai Rasulullah, aku bersumpah tidak akan berbicara denganmu

kecuali seperti orang yang berbisik)-

f.U, 4" Iri',f iJ; ds @a tidak menyebutknn hat itu dari

bapalcnya, yakni Abu Bakar). Al Mughlathai berkata, "Mungkin yang

dia maksud adalah Abu Bakar Abdullah bin Az-Zttbair atau Abu

Bakar Abdulah bin Abi Mulaikah, sebab Abu Mulaikah juga

disebutkan sebagai seorang sahabat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pemyataan ini sangat jauh dari yang

sebenarnya. Bahkan penyebutan Umar merupakan petunjuk bahwa

yang dimaksud adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Dalam riwayat At-
Tirmidzi, dia berkata, "Ibnu Az-Zabair tidak menyebutkan kakeknya."

Kemudian dalam riwayat Ath-Thabari dari Mu'ammal bin lsmail dari

Nafi' bin Umar, dia berkata pada bagian akhimya, "Ibnu Az-Zubair
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tidak menyebutkan kakeknya, yakni Abu Bakar." Hal ini menjadi

bantahan bagi mereka yang mengatakan batrwa termasuk kekhususan

kenabian beliau SAW adalah bahwa anak-anak putrinya dinisbatkan

kepadanya, berdasarkan sabdanya, "sesungguhnya anaklru ini adalah

sayyid." Al Qaffal mengingkari hal ini terhadap Ibnu Al Qash dan

dimasukkan oleh Al Qudha'i sebagai kekhususan Nabi SAW. Namun,

hal ini perlu ditinjau lebih lanjut. Sungguh Yahya bin Ya'mar telah

berhujjah bahwa Isa dinisbatkan kepada Ibrahim, padahal dia dalah

putra anak perempuannya. Ini adalah penetapan dalil yang shahih.

Adapun penggunaan kata 'bapak' dengan maksud 'kakek' adalah hal

yang masyhur. Ini juga merupakan madzhab Abu Bakar Ash-Shiddiq

seperti telah disebutkan pada pembahasan tentang keutamaan.

"*3 f u..6'ttji. gehitangan Tsabit bin Qais). Hal ini telah

dijelaskan secara detail di bagian akhir pembahasan tentang tanda-

tanda kenabian.

bt )'1-,j u;-,lSitir-i6 (Seorang laki-laki berkata, "Wahai

Rosulullah'). Dia adalah Sa'ad bin Mu'adz sebagaimana dijelaskan

Hammad bin Salamah dalam riwayatnya terhadap hadits ini dari Anas.

Ada juga yang mengatakan, dia adalah Ashim bin Adi. Sebagian lagi

mengatakan, dia adalah Abu Mas'ud. Namun, pendapat pertama yang

dijadikan dasar.

"+ r, Pf vi 6nfu akan memberitahukan kepadamu tentang

dirinya). Yakni aku akan mencari informasi untukmu tentang dirinya.

;"iJ..jrt (Musa berkata). Dia adalah lbnu Anas (periwayat

hadits ini dari Anas).
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2. Firman Allah, tt$Ui:i.'"::;ki TtliJ ,)tt q$si!;ir L,

"Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar
kamar (mu) kebanyakan mereka tidak mengerti."

(Qs. Al Hujuraat [a9l: a)

"J'3i z'.sr'.: i, *." oi'-^E$ ,lri ;.t €?i ,iG d-; i, ,fl' J. J-.J lJ.

J.tlt-t *t*ilt.k dt,* f 1i-^r;?:fi
Jw .,r.C i.L;\t',-ii 

"! 

,'; Jq ,f;',i. L;ejl'-3i ,f
;$;v'*irf v ,'#i* ,Gy -lf ,f- A'e\ti r;,f. it
r rlii 

'.r-r' 
6 r,!:, j::r,:li,?i'iJ,ir,t ;? t::1tJ

.-^lst c.:uit T <rlr;;tl' g"" U.,i:st
4847. Dari Ibnu Juraij, dia berkata: Ibnu Abi Mulaikah

mengabarkan kepadaku, bahwa Abdullah bin Zubair mengabarkan

kepada rnereka, "Sungguh telatr datang rombongan dari bani Tamim

kepada Nabi SAW. Abu Bakar berkata, 'Angkatlah Al Qaqa' bin

Ma'bad sebagai pemimpin'. Sementara Umar berkata, 'Bahkan

angkatlah Al Aqra' bin Habis sebagai pemimpin'. Abu Bakar berkata,

'Tidak ada yang engkau kehendaki kepada -atau kecuali-

menyelisihiku'. Umar berkata, 'Aku tidak bermaksud menyelisihimu'.

Keduanya pun berbantah-bantahan hingga suara keduanya menjadi

tinggi, maka turunlah tentang itu,'Hai orang-orang yang beriman,

janganlah lcamu mendahului Allah dan Rasul-Nya'. hingga akhir

ayat."

Keteranecn:

(Bab "Sesungguhnya orang-orong yang memanggil kamu dari
luar lramar (mu) kebanyakon mereka tidak mengerti). Imam Bukhari
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menyebutkan hadits Ibnu Zubair yang telah dijelaskan pada bab

sebelumnya. Ath-Thabari meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata,

"Mereka adalah orang Arab badui dari bani Tamim." Kemudian dari

jalur Abu Ishaq, dari Al Bara', dia berkata, "Seorang laki-laki datang

kepada Nabi SAW dan berkata, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya

pujianku adalah hiasan dan cacianku adalatr aib', maka beliau

bersabda, 'ltu adalah Allah tabaraka wato'ala'." Kemudian

diriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah sama sepertinya, tetapi

dinukil dari jalur mursal disertai tambahan, 'Allah menurunkan,

'sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu dari luar kamar-

komor', ayat." Pernyataan serupa dinukil juga dari Al Hasan.

'z-S}f 
4 Ul d$i ;Su gi il f (Dari lbnu Juraii, Ibnu Abi

Mulaikah mengabarkan kepadaku). Demikian dikatakan Hajjaj bin

Muhammad. Pada pembahasan tentang tafsir telah disebutkan dari

Hisyam bin Yusuf dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abu Mulaikah dengan

menggunakan lafazh'an' (dari). Lalu ia diikuti Hisyam bin Yusuf.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkannya dari Muhammad bin Tsaur dari

Ibnu Juraij seraya menambahkan padanya seor:mg perawi. Dia

berkata, "seorang laki-laki mengabarkan padaku, sesungguhnya Ibnu

Abi Mulaikah mengabarkan padanya." Maka dipahami bahwa Ibnu

Juraij menerimanya dari lbnu Abi Mulaikatr melalui perantara,

kemudian Ibnu Juraij mendengamya lansung dan Ibnu Abi Mulaikah.
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Firman Allah, p

"Dan kalau sekiranya mereka betsabar sampai kamu keluar

menemui mereka sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka."

(Qs. Al Hujuraat [a9l: 5)

Keterangan:

(Bab "Dan kalau sekiranya merekn bersabar sampai knmu

keluar menemui merekn sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi

mereka"). Demikian yang disebutkan pada semua riwayat, yaitu judul

bab tanpa hadits. Ath-Thabari, Al Baghawi, dan Ibnu Abi Ashim

meriwayatkan .dalam kitab mereka tentang sahabat, dari Musa bin

Uqbah, dari Abu Salamah, dia berkata, "Al Aqra' bin Habis At-Taimi

menceritakan kepadaku, sesungguhnya dia datang kepada Nabi SAW

dan berkata, 'Wahai Muhammad, keluarlah. Maka turun ayat,

"sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu dari luar kamar-

kamar'. Adapun redaksi hadits ini sesuai kutipan Ibnu Jarir.

Ibnu Mandah berkata, "Adapun yang benar bahwa riwayat dari

Abu Salamah dari Al Aqra' adalah mursal. Demikian diriwayatkan

Imam Ahmad dengan dua versi. Sementara Muhammad bin Ishaq

telah menyebutkan kisah utusan bani Tamim dalam masalah tersebut,

tetapi sanad-nya terputus. Kemudian Ibnu Mandah meriwayatkannya

dalam biografi Tsabit bin Qais di kitab Al Ma'rifuh, daljl jalur lain

yangmaushul.

r; or3J dyep &,:* #t'it
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Raj'un ba'iid, artinya pengembalian yang tidak mungkin. Furuuj

artinya retak-retak; Bentuk tunggalnya adalah farj. Min bablil wariid

(daripada urat lehernya); yakni kedua urat di tenggorokannya, urat

yang dimaksud adalah urat pundak. Mujahid berkata: Maa tanqushul

ardhu (apa yang dihancurkan bumi) dari tulang-tulang mereka.

Tobshirah artinya pelajaran. Habbal hashiid (biii tanaman yang

diketam), yakni gandum. Baasiqaat artinya tinggi-tinggi. Afa'ayiinaa

artinya apakah kami letih. Waqoala qariinuhu (pendampingnya
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berkata), yakni syetan yang ditetapkan menyertainya. Fanaqqabuu

artinya mereka menjelajah. Au alqaa os-som'o (atau yarug

mgnggunakan pendengarannya), artinya tidak menyibukkan diri

dengan selainnya. Ketika memulai kamu dan memulai penciptaan

kamu. Raqiib atiid, yalai (malaikat) yang mengawasi ' Saa'iq dan

syahiid adalah dua malaikat (penggiring dan penyaksi). Kaatibun dan

syahiid. Kata syahiid di sini bermakna syaahid (saksi), yakni

menyaksikan perkara yang ghaib. Lughuub artinya lelah. Ulama

selainnya berkata; Nadhiid artinya mayang kurma yang masih berada

di tandannya. Maknanya; sebagiannya tersusun dengan sebagian yang

lain. Apabila telah keluar dari tandannya, maka tidak lagi dinamakan

nadhiid. fii adbaar an-nuiuum (di waktu bintang-bintang terbenam)

adbaar as-sujuud (selesai shalat). Adapun Ashim membaca tanda

fathah kata ini yang terdapat di surah Qaaf dan memberi tanda kasrah

dalam surah Ath-Thuur. Lalu memberi kasrah pada semuanya dan

juga nashab (fathah). Ibnu Abbas berkata; yaumul khuruuj, yakni hari

mereka keluar setelah dibangkitkan dari kubur.

Keterangan:

( S ur a h Qa af. B i s mil I ahiry ahm a a ni r r ahi i m) . Kata b a s m al ah tidak

tercantum pada selain riwayat Abu Dzar. Abdurtazzaq meriwayatkan

dari Ma'mar, dari Qatadah, dia berkata, "Qaaf adalah salah satu

diantara nama-nama Al Qur'an." Dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dia

berkata, "Ia adalah gunung yang mengelilingi bumi." Dikatakan juga

ia adalah huruf qaaf pada kalimat 'qudhiya al amr' (ditetapkan

urusan). Hal ini ditunjukkan oleh redaksi kalimat selanjutnya.

31 :1i j; i;rl (Raj,un ba,iid, artinya pengembalian yang tidak

mungkin). Ini adalah perkataan Abu Ubaidah. Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dia berkata, "Mereka mengingkari hari

kebangkitan dan berkata, 'Siapa yang mampu mengembalikan kami

dan menghidupkan kami'."
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L',.,r ti,-tt ,9t/i, ,<g':i) (Furuuj artinya retak-retak; Bentuk

tunggalnya adalah farj). Ini juga perkataan Abu Ubaidah. Ath-Thabari

meriwayatkan dari jalur Mujahid, dia berkata, "Al Farj artinya

belahan."

q,it k ,F : y eir,;d-.j:15:it F q> (Min bobtit wariid

[daripada urat lehernyaJ; yalmi kedua urat di tenggorokannya, urat
yang dimaksud adalah urat pundak). Bagian ini tidak tercantum pada

selain riwayat Abu Dzar. Ia juga termasuk perkataan Abu Ubaidah.

Hanya saja dia menambahkan, "Dia menyandarkannya kepada al
wariid (nadi) sebagaimana kata al fuabl dinisbatkan kepada 'atiq
(pundak)." Ath-Thabari meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah, dari

Ibnu Abbas tentang firman Allah dalam surah Qaaf [50] ayat 16, 'l-,.

lljt F, dia berkata, "Yakni dari urat leher."

eJht t <,p\1t'u"As s1 ,:w'Sal guiahid berkata, "Apa

yang dihancurkan bumi" dari tulang-tulang mereka"). Pernyataan ini
dinukil Al Firyabi dengan sanad yang maushul dari Warqa', dari Ibnu

Abi Najih, sama seperti di atas. Ath-Thabari meriwayatkan juga dari

Al Aufi dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Daging, tulang, dan rambut

mereka yang dimakan tanah." Abdurrazzaq meriwayatkan dari

Ma'mar, dari Qatadah, "Yakni orang-orang yang mati akan dimakan

tanah." Kemudian diriwayatkan dari Ja'far bin Sulaiman, dari Auf,
dari Al Hasan, "Yakni dari jasad-jasad mereka."

Catatan

Ibnu At-Tin mengklaim bahwa dalam riwayat Imam Bukhari

disebutkan,'#AjEbi tl @ari tulang-tulang mereka), kemudian dia

menglritik, lalu berkata, "Yang benar adalah e+ o- katenakata

yang mengacu kepada pola fa'l bentuk jamaknya tidak mengacu

kepada pola afaol, kecuali hanya sedikit.
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6 >i.:16-..4,i1 (Tabshirah artinya pelajaran). Penafsiran ini

dinukil Al Firyabi dengan sanad yang maushul dari Mujahid.

Ab&,tnazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah, tentang firman-

Nya dalam surah Qaaf [50] ayat 8, 3:yi aiuberkata, "Ia adalah nikmat

dari Allah."
'ei-,:r t.rl-.rir ',-4 (Habbat hashiid fbiji tanaman yang

diketamJ, ,rt", [andr*1 Pernyataan ini juga dinukil Al Firyabi

dengan sanad maushul dari Mujahid. Abdurrazzaq meriwayatkan dari

Ma'mar dari Qatadah, "Ia adalah al burc dan sya'iir fienis gandum). "
9,

Jt'q-hjt lrrti-,(; (Baasiqaat artinya tinggi-tinggf. Bagian ini

dinukil pula Al Firyabi sama seperti sebelumnya. Ath-Thabari

meriwayatkan dari Abdullah bin Syaddad, dia berkata, "Maksudnya,

panjangnya ketika ditegakkan." Sementara Abdunazzaq

rneriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah, "Yakni tingginya."

tJ)b L+'iti 1t-:lA5 (Afa'ayiinaa artinya apakah kami merasa

lelah). Bagian ini tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar dan telah

disebutkan pada pembahasan tentang awal mula penciptaan.

"r-j) (* +l:> (Roqiib atiid adalah {malaikatJ pengawas).

Penafsiran ini dinukil pula Al Firyabi sama seperti sebelumnya. Ath-
Thabari meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, dia

berkata, "Dia tulis semua yang diucapkan baik dan buruk." Kemudian

diriwayatkan dari Sa'id bin Abi Arubah, dia berkata, Al Hasan dan

Qatadah berkata, "Firman-Nya, J'9A bAJ"6 (fiada suqtu ucqpon pun

yang diucapkannya), yakni tak ada sesuatu yang mereka bicarakan

melainkan dituliskan atasnya." Adapun Ikrimah biasa berkata, "Yang

demikian berlaku dalam hal yang baik maupun yang buruk."

V:';.6l,i(.ij, ,$.#sj;,t-1 gaa'iq dan syahiid adalah dua

malaikat. Kaatibun dan syahiid). Bagian ini dinukil pula oleh Al
Firyabi dengan sanad yang mqushut. ltbdunazzaqmeriwayatkan dari
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Ma'mar dari Al Hasan, dia berkata, "Saa'iq (penggiring) akan
menyeretnya, sedangkan syahiid (penyaksi) akan menjadi saksi
amalannya." Pernyataan serupa diriwayatkan pula melalui sanad yang
maushul dari Utsman RA.

t "r!,g.i-ir i[+.Jtlr :(-3-y'Jt-s1) (ryaqaata qariinuhu

fpendampingnya berkataJ, yakni syetan yang ditetapkan
menyertainya). Bagian ini dinukil Al Firyabi dengan sanad yang
maushul (bersambung). Kemudian Abdunazzaq meriwayatkan dari

Qatadah sama sepertinya.

r1i.ra :1r.iji1 (Fanaqqabuu artinya mereka menjelajcth). Bagian

ini diriwayatkan Al Firyabi melalui sanad yang maushul. Ath-Thabari
meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang
firman-Nya dalam surah Qaaf [50] ayat36, :y, 1re:lS (mereka

menjelajah di beberapa negeri), dia berkata, "Yakni meninggalkan
bekas-bekas." Sementara Abu Ubaidah berkata tentang firman-Nya,
r fi , yaknimereka berkeliling dan saling menj auh.

lfrl-tii, L"-;-l 1$,Jr Ci ,1> (Atau yang menggunakan

pendengarannya, yakni tidak menyibukkan diri dengan selainnya).
Bagian ini dinukil pula oleh Al Firyabi melalui sanad yang maushul.

Abdunazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah sehubungan

dengan ayat ini, dia berkata, "Dia adalah laki-laki Ahli Kitab yang

menggunakan pendengarannya untuk mendengarkan Al Qur'an, dan

dia rnenyaksikan apa yarlg kitab Allah yang ada di tangannya, bahwa

akan ada seorang Nabi bernama Muhammad SAW." Ma'mar berkata,

Al Hasan berkata, "Ia adalah orang munafik yang mendengar, tetapi

tidak mengambil manfaat. "

'51b r-Xlti"-{ii q (Ketika memutai kamu dan memulai

penciptaanmu). Bagian ini tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar
dan telah disebutkan pada kitab Bad'ul Khalq (awal mula penciptaan).
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Ia adalah kelanjutan penafsiran firman-Nya, ;#ei dan seharusnya

ditulis bersambung dengannya.

/urft3 r*t' (Kata syahiid di sini bermalcna syaahid [satcsiJ,

yakni menyaksikan perkara. yang ghaib). Dalam riwayat Al

Kasymihani disebutkan, :iu, irl-3 (Menyal<sikan dengan hati). 4t'L

Firyabi menukilnya dengan sanad yang maushul dari jalur Mujahid

dengan redaksi yang lebih banyak.

"r--,z,Jt (!rJ) (Lughuub artinya'lelah). Diriwayatkan juga oleh

Al Firyabi dengan sanad yang maushul sana seperti ini dan telah

dikutip pada pembahasan tentang awal mula penciptaan. Abdunazzaq

meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah, "Orang-orang Yahudi

berkata, 'Sesungguhnya Allah menciptakan ciptaan pada enam masa

hari dan selesai pada hari Jum'at, lalu istirahatpada hari Sabtu'. Maka

Allah SWT mendustakan mereka melalui firman-Nya,'Don Komi

s edikitpun tidak ditimpa keletihsn'. "

tty f ib Ui."r"rht"o{ii1 "dii d i', 6 ai}At'"2:'' ,lt'Jss

#r;.g ^"r^Si qt'; (Jlama selainnya berkota; Nadhiid artinya

mayang kurma yang masih berada di tandannya. Maknanya,

sebagiannya tersusun dengan sebagian yang lain. Apabila telah

keluar dari tandannya makn tidak lagi dinamakan nadhiid).Ini adalah

perkataan Abu Ubaidah dengan makna yang sama.

,# r+' 'r-s"t, f d' '4?o o€ ;;,5 ;i.\\ 7\*5 f.\1 r1

ot*YJ t'u; OflS,'s ;Yt (fii adbaar an-nuiuum [di waktu bintang-

bintang terbenamJ adbaar as-sujuud [selesai shalatJ. Adapun Ashim

membaca tandq fathah kata ini yang terdapat di surah Qoaf dan

memberi tanda knsrah dalam surah Ath-Thuur. Lalu memberi kasrah

pada semuanya dan iuga nashab ffothahfi. Ia seperti yang dia

katakan. Sikap Ashim yang membaca fathah di tempat ini

diriwayatkan Abu Amr, Ibnu Amr, dan Al Kisa'i. Sedangkan yang
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lainnya membacanya dengan tanda kasrah. Adapun mayoritas

membaca dengan tanda fathah padalafazh yang terdapat dalam surah

Ath-Thuur. Namun, Ashim membacanya dengan tanda knsrah

berdasarkan nukilan Imam Bukhari. Bacaan seperti ini dinukil oleh

selainnya di antara qira'ah syadz. Bacaan dengan tanda fathah
merupakan jamak dari kata dubur, sedangkan bacaan dengan tanda

kasrah adalah moshdar dari kata adbara, yudbiru, idbaaran.

Sementara Ath-Thabari mengukuhkan bacaan dengan tanda fathah
pada kedua tempat itu.

,::-ti' - #' j\o"r{.l'i <etli' e'i> ,/& i.' ,16: (bnu

Abbas berkata: Yaumal khuruuj, yakni hari mereka keluar setelah

dibangkitkan dari kubur). Bagian ini dinukil Ibnu Abi Hatim melalui

sanad maushul dari Ibnu Juraij, dari Atha', dari Ibnu Abbas. Pada

pembahasan tentang jenazah telah sebutkan pemyataan serupa.

t. Firman Attah, r.'"iU Jh J*:
" Dia menjawabr " Masih' odakah tambahan?"

(Qs. Qaaf [50]: 30)

q);iV;;tsp
'b J"$i r6t c &-

4848. Dari Qatadah, dari Anas

bersabda, "Dilemparkan dalam neraka

tambahan?' Hingga Dia meletakkan

berkata,'Cukup... cukup...'. "

RA, dari Nabi SAW, beliau

dan ia berkata, 'Apakah ada

kaki-Nya, maka ia (neraka)

1 16 - FATHUL BAARI



/c
(.'J -

'!16

.b A :)'-,":s

4849. Dari Abu Hurairah, dia menisbatkan kepada Nabi SAW -

namun Abu Suffan seringkali hanya menukilnya hingga Abu

Hurairah-, "Dikatakan kepada jahannam, 'Apakah engkau telah

penuh?' Maka ia menjawab, 'Apakah ada tambahan?' Maka Allah

tabaraka wata'ala meletakkan kaki-Nya di atasnya hingga ia berkata,

'Cukup...cukup...'."

.: ,1. \.:rLr t' ^t ;-. Ut ,Su :'Jv'o:- \t'nr r';'; d) f

4850. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda,

"Neraka dan surga saling adu argumentasi. Neraka berkata, 'Aku

dikhususkan untuk mereka yang angkuh dan sombong'. Surga berkata,

'Mengapa tidak ado yang memasukiku kecuali orang-orang yang

lemah dan rendah diantara manusia'. Mako Ailah berfirman kepada

surga, 'Engknu rahmat-Ku, Aku merahmati denganmu siapa yang Aku

kehendaki diantara hamba-hamba-Ku'. Lalu Dia berfirman kepada
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neraka, 'Engkau adaloh silcsaan, Aku menyilcsa denganmu siapa yang
Aku kehendaki diantara hamba-hamba-Ku'. Masing-masing dari
keduanya memiliki bagian yong memenuhinya. Adapun neraka tidak
penuh hingga Dia meletakkan kaki-Nya, maka ia betrkata, 'Cukup...
cukup... cukup...' Saat itulah ia penuh dan sebagiannya dilipat
kepada sebagian yang lain. Allah tidak akan menzhalimi seorang pun
dari ciptaan-Nya. Adapun surgd, sesungguhnya Allah menciptaknn

untuknya c ipt aan (makhluk) ."

Keterangan Hadits:

(Bab firman-Nya, "Masih adakah tambahan?"). Ada perbedaan

penukilan tentang perkataan jahannam, 'masih adakah tambahan?'

Menurut makna zhahir hadits bahwa perkataan itu diucapkannya

untuk minta tambahan. Namun, dinukil dari sebagian ulama salaf
bahwa kata itu sebagai pertanyaan yang berindikasi pengingkaran.

Maknanya, tidak tersisa padaku tempat untuk tambahan. Ath-Thabari
meriwayatkan dari Al Hakam bin Aban dari Ikrimah tentang firman-

Nyu, ts/ 4',t- @asih adaknh tambahan?), dia berkata, "Yakni

apakah ada tempat untuk masuk, sungguh aku telah penuh."

Pernyataan serupa dinukil juga dari Mujahid. Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan melalui jalur lain dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, namun

statusnya lemah. Adapun Ath-Thabari cenderung mengatakan bahwa

kalimat itu untuk minta tambahan sebagaimana yang diindikasikan

hadits-hadits yang marfu'. Al Ismaili berkata, "Apa yang dikatakan

Mujahid cukup beralasan, sehingga dipahami bahwa penghuninya

terus ditambah sementara tidak ada lagi tempat yang tersisa."

r-;"rll J, J"*s ,6t d .,lll (Dilemparkan ke dalam neraka dan

ia Oertata, "Masih adakah tambahan?"). Dalamriwayat Sa'id bin Abi

Arubah dari Qatadah disebutkan, l-iii J"|}, JtF | (Neraka

Jahannam senantiasa dilemparlcan ke dalamnya)." Hadits ini
diriwayatkan Imam Ahmad dan Muslim.
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tlbn g",6 (Hingga Dia meletakkan kaki-Nya padanya).

Demikian dalam riwayat Syu'bah. Sementara dalam riwayat Sa'id

disebutkan ,'Ui q:4t'*; *" ,* (Hingga Rabul lzzah meletakknn

knki-Nya di dalamnya).

'hi'hi'J'# k berkata, "Cukup... cukup...'). Dalam riwayat

Sa'id disebutkan, "sebagiannya dilipat kepada sebagian yang lain dan

ia berkata, 'Cukup... cukup... demi kemuliaan-Mu'." Sementara dalam

riwayat Sulaiman At-Taimi dari Qatadah disebutkan, ii ii l"* V*"i
menggunak an huruf d a/ sebagai penggarrti t ha' .

Dalam hadits Abu Hurairah disebutkan, "Tuhan meletakknn

kaki-Nya dan ia berkata, 'Cukup... cukup...". Sementara dalam

riwayat berikutnya disebutkan, "Ia tidak penuh hingga Dia
meletakkan kaki-Nya dan ia berkata, 'Cukup... cukup... cukup...'

maka di sanalah io penuh dan sebagiannya dilipat kepada sebagian

yang lain." Kemudian dalam hadits Ubay bin Ka'ab yang dikutip Abu
ya'la disebutkan, f ditl:"il,s:'# bn q. e.;-'i"Ft JU r#
...2t t

-hI Jat J'ps fJahannam minta tambahan hingga Dia meletakkan kaki-

Nya maka sebagiannya dilipat kepada sebagian yang lain, dan ia
berkata, "Cukup... cukup..."). Dalam hadits Abu Sa'id yang dikutip

Imam Ahmad disebutkan, W AJr rvi4'# ,iW 6hf ,Or e,At
" : o'- t,ot-.i

ri--r i1, '!p qiF W'6i'# y'r'* W.N.;- t:-iV'Ja ,J'F':

(Penghuni neraka dilemparkan ke dalamnya dan ia berkata, "Masih

adakah tambahan?" Lalu dilemparkan lagi dan ia berkata, "Masih

adaknh tambahon?" hingga Allah dan meletakkan kaki padanya maka

ia menyembur dan berkata "Cukup bagiku... cukup bagiku").

Kata 'qoth.. qath...' artinya adalah cukup bagiku... cukup

bagiku... Penafsiran seperti ini tercantum dalam riwayat Abdtrrazzaq

dari hadits Abu Hurairah. Pada sebagian naskah Abu Dzar disebutkan

oLc uLo dan juga ,# , sementara dalam hadits Abu Sa'id dan riwayat
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Sulaiman At-Taimi menggunakan kata, :l-, lJ yang merupakan salah

satu dialek. Namun, semuanya bermakna "cukup". Sebagian berkata

bahwa qath adalah suara jahannam. Namun, pendapat pertama lebih

tepat menurut pandangan jumhur.

Kemudian pada tafsir lbnu Mardawaih dari jalur lain, dari Anas

saya melihat keterangan yang menguatkan pendapat terdahulu, dengan

redaksi, >\Jr q;u3t'hrLfr 6 'hthrli W M (Dia meletokkan

kaki-Nya di atasnya, maka ia berbunyi qath... qath... sebagaimana

suara rimba apabila penuh). Seandainya riwayat ini shahih. maka

harus dijadikan dasar. Namun, dalam sanadnya terdapat Musa bin

Mathir, seorang periwayat yang ditinggalkan haditsnya.

Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat tentang maksud

qadam (kaki). Ulama salaf dalam memahami masalah ini dan yang

sepertinya -sebagaimana yang masyhur- adalah sebagaimana adanya

tanpa mencari hakikatnya. Bahkan kita meyakini bahwa Allah

mustahil memiliki sifat yang mengindikasikan kekurangan.o Nu-rn,
sejumlah ulama terjerumus dalam menakwilkannya. Sebagian berkata,

"Maksudnya adalah penghinaan terhadap jahannam. Ketika ia sampai

pada keangkuhan dan minta tambahan, Allah menghinakannya dengn

meletakannya di bawah telapak kaki, tetapi yang dimaksud bukan

telapak kaki dalam arti yang sebenarnya, sebab orang-orang Arab

menggunakan nama-nama anggota badan untuk suatu perumpamaan

tanpa memaksudkan anggota badan itu sendiri, seperti perkataan

mereka, 'Batang hidungnya menjadi kotor'artinya merugi.

Sebagian lagi berkata, "Maksud kata qadam di sini adalah

sesuatu yang terdahulu, yakni Allah menempatkan apa yang telah

n Inilah pendapat yang benar menurut pandangan salafumat ini sejak sahabat hingga
para imam yang menjadi panutan. Menakwilkan masalah seperti inilah yang

menyebabkan semua pengikut madzhab sesat terjerumus dalam kesesatan mereka.

Perkara ghaib hanya Allah yang mengetahuinya. Sama seperti perkataan Imam

Malik tentang istiwaa'. Dia berkata, "lstiwaa' adalah perkara yang diketahui,
hakikatnya tidak diketahui, mengimaninya adalah wajib, dan mempertanyakannya
adalah bid'ah". Muhibbuddin.
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disiapkan untuknya, yaitu orang-orang yang akan disiksa." Al Ismaili
berkata, "Kata qadam terkadang digunakan dalam arti sesuatu yang

terdahulu. Sebagaimana daun-daun kayu yang jatuh disebut

'khabthan', maka maknanya adalah perbuatan yang telah mereka

kerjakan."

Sebagian lagi berkata, "Maksud qadam di sini adalah qadam

(kaki) sebagian makhluk, maka kata ganti 'nya' pada kalimat itu
maksudnya adaiah makhluk. Atau mungkin di sana ada makhluk yang

bernama qadam. Atau maksudnya adalah yang terakhir, sebab kaki

adalah bagian manusia yang paling akhir. Makna hadits itu adalah;

hingga Allah menempatkan dalam neraka orang yang terakhir yang

akan memasukinya."

Ibnu Hibban berkata dalam kitabnya Ash-Shahih setelah menukil
hadits ini, "Ini termasuk berita yang disebutkan untuk perumpamaan,

sebab pada hari kiamat umat-umat dan tempat-tempat kemaksiatan

akan dilemparkan ke dalam neraka. Neraka terus minta tambahan

hingga Allah meletakkan satu tempat tersebut, maka ia pun menjadi
penuh. Hal ini karena orang Arab biasa menggunakan kata 'qadam'

dalam arti tempat. Allah berfirman dalam surah Yuunus [10] ayat2, 'Oi

)y e"'nli {sttrrssuhnya bagi mereka tempat yang tinggi).

Ad-Dawudi berkata, "Maksud qadam dalam hadits ini adalah

'tempat yang tinggi', yaitu Muhammad SAW. Hal ini untuk
mengisyaratkan syafaat beliau. Ia adalah maqom mahmud (kedudukan

yang terpuji) yang mana dia mengeluarkan siapa saja yang dalam

hatinya ada keimanan dari neraka." Namun, pendapat Ad-Dawudi
mendapat komentar karena bertentangan dengan nash hadits. Hal itu
disebabkan bahwa dalam hadits, kalimat 'Dia meletakkan qodam

(kaki)-Nya' disebutkan setelah perkataan neraka, "Masih adakah

tambahan?" Sementara perkataannya justru menunjukkan bahwa isi
neraka berkurang. Kemudian hadits itu secara tegas menyatakan
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neraka akan melipat dirinya bersama siapa yang ada di dalamnya

hingga tidak dapat keluar darinya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, mungkin setiap kali ada yang keluar

dari neraka maka diganti dengan orang-orang kafir, sebagaimana

pemahaman para ulama terhadap hadits Abu Musa dalam Shahih

Muslim, )eit',-'l:it:lti :JCs c;r:ailt, )tflt.tb1 Pk ,p
(Diberikan kepada setiap muslim satu orang Yahudi dan Nasrani, lalu

dikatakan, "Ini adalah tebusanmu dari neraka".). Sebagian ulama

mengomentari hadits ini, "Hal ini berlaku saat orang-orang yang

bertauhid dikeluarkan dari neraka. Posisi setiap orang dari mereka

digantikan dengan satu orang kafir, lalu orang kafir itu diperbesar

hingga menutupi tempat yang dikosongkan. Dengan demikian, maka

al qadam sebab yang menjadikannya besar. Apabila hal ini terjadi,

maka neraka pun menjadi penuh sesuai permintaannya."

Diantara penakwilan yang jauh menyimpang adalah perkataan

seseorang, "Maksud qadam (kaki) di sini adalah qadam iblis." Orang

ini mengambil pendap atnya dari kalimat hadits, '6n W-) .glt'*" t?
(Hingga Al Jabbai [Yang Maha Perknsal meletakkan kaki-Nyo

didalamnya)." Sementara iblis adalah makhluk pertama yang

menunjukkan keangkuhan. Oleh karena itu, ia patut menyandang

predikat Al Jabbar. Kelemahan pendapat ini sudah cukup jelas.

Menurut Ibnu Al Jatzi, riwayat yang menyebutkan kata ar-rijlu

merupakan kesalahan dalam penyalinan naskah yang dilakukan

sebagian periwayat. Hal itu disebabkan dugaannya bahwa yang

dimaksud al qadam adalah anggota badan, maka dia pun menukilnya

dari segi makna, sehingga mengalami kesalahan. Kemudian dia

berkata, "Mungkin juga yang dimaksud 'ar-rijlu' -jika riwayat itu

akurat- adalah sekelompok, seperti dikatakan, 'riilun min iaraad
(sekelompok belalang). Maksudnya, Allah memasukkan sekelompok

orang dalam neraka."

I22 - TATIIT'L BAARI



Sementara itu, Ibnu Faurak berlebihan hingga mengklaim bahwa

riwayat yang menyebutkan kata'ar-rijl' tidak akurat di kalangan ahli

hadits. Namun, pernyataan ini tertolak karena kata yang dimaksud

tercantum dalam Ash-Shahihain (dua kitab shahih). Lalu ulama

selainnya'menakwilkannya seperti penakwilan ketika membahas kata

qadam. Sebagian mengatakan ia adalah rijl (kaki) sebagian makhluk.

Ada juga yang mengatakan, ia adalah nama salah satu makhluk Allah.

Sebagian lagi mengatakan kata ar-riil digunakan dengan arti yang

terakhir, seperti perkataan, 'aku meletakkannya di bahwa rijl (kakr)'.

Sebagian mengatakan kata 'rijl' digunakan untuk usaha mendapatkan

sesuatu dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana dikatakan, 'la berdiri

dalam unrsan ini di atas rijl (kakl)', yakni dengan penuh kesungguhan.

Abu Al Wafa' bin Uqail berkata, "Maha Suci Allah, bagaimana

mungkin perintah-Nya tidak berlaku di neraka hingga Dia harus

menggunakan bantuan sebagian dzat dan sifat-Nya, sementara Dia

yang berfirman kepada api,6'l-1(t7. ,i.f $adilah engkau dingin dan

memberi keselamatan). Apa yang menghalangi-Nya memerintahkan

neraka untuk menuruti keinginan-Nya sebagaimana Dia

memerintahkan api untuk keluar dari tabiat dasarnya, yaitu membakar,

sehingga tidak Dia perlu menggunakan bantuan." Jawabannya dapat

dipahami dari perincian yang tercantum dalam hadits ketiga bab ini,

yang disebutkan, t:t-;i.Jb.ry ii' '*"'lt (Allah tidak menzhalimi

seorang pun ciptaan-Nya). Sementara dalam riwayat ini terdapat

isyarat bahwa surga menjadi penuh karena diciptakan untuknya

ciptaan yang lain. Adapun neraka, maka tidak ada ciptaan yang

dijadikan untuknya, bahkan Allah melakukan perbuatan yang Dia

ungkapkan dengan pernyataan di atas, maka sebagian neraka menyatu

kepada sebagian yang lain, tetapi tidak ada tambahan. Ini

menunjukkan bahwa pahala tidak menjadi satu-satunya penentu untuk

masuk surga. Bahkan Allah bisa saja memberi nikmat berupa surga

kepada siapa yang belum melakukan kebaikan sama sekali, seperti

halnya anak-anak.
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Kalimat, "Dia menisbatkannya kepada Nabi SAW dan seringkali
Abu Suffan menukilnya hanya sampai kepada Abu Hurairah". Yang

berkata di sini adalah Muhammad bin Musa (periwayat dari Abu
Sufuan). Artinya Abu Sufuan sering meriwayatkan hadits itu dengan

sanad yang mauquf (tidak sampai kepada Nabi SAW), bahkan

sesekali menukilnya dengan sanad yang marfu' (dinisbatkan kepada

Nabi SAW). Begitu juga periwayat selainnya menukilnya dengan

sanad yang marfu'.

Hadits ketiga diriwayatkan Imam Bukhari dari Muhammad bin
Musa Al Qaththan, dari Ab&Nrazzaq, dari Ma'mar, dari Hammam,

dari Abu Hurairah. Pada bagian akhir kitab Mushannaf Abdurrazzaq
disebutkan, "Ma'mar berkata, Ayyub mengabarkan kepadaku, dari

Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, sama

sepertinya." Imam Muslim meriwayatkannya melalui dua jalur.

*t i (Saling adu argumentasi), yakni berdebat dan berbantah-

bantahan.

i"-:;-lit;-$,::i;' (Dengan orang-orong yang sombong dan

orgkuhj. Dikatakan bahwa makna kedua kata tersebut adalah sama.

Namun, sebagian mengatakan bahwa mutakabbir (orang yang

sombong) adalah yang merasa tinggi dengan sesuatu yang tidak
dimilikinya. Sedangkan mutajabbir (yang angkuh) adalah yang tidak

diizinkan bagi orang lain untuk sampai kepadanya. Ada yang

berpendapat juga bahwa mutajabbir adalah orang yang tidak perhatian

terhadap suatu urusan.

fibl.,J orhtir;;b (Orang-orang yong lemah dan yang rendah).

Maksudnya, orang-orang yang rendah dalam pandangan mereka. Hal

ini dikaitkan dengan pandangan mayoritas manusia. Namun, apabila

dikaitkan dengan apa yang ada di sisi Allah, mereka adalah orang-

orang mulia dan memiliki derajat tinggi. Namun, karena keagungan

Allah dalam pandangan mereka dan ketundukan terhadap-Nya, maka

mereka sangat tawadhu'terhadap Allah dan menghambakan diri dalam
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beribadah kepada-Nya. Disifatinya mereka dengan sifat 'lemah' dan

'rendah' dari segi makna ini adalah dibenarkan' Atau maksud

pembatasan dalam perkataan surga, "Kecuali orang-orang lemah di

antara manusia", yakni secara umum.

An-Nawawi berkata, hadits ini dipahami dalam arti zhahimya.

Sesungguhnya Allah menciptakan pembeda dalam surga dan neraka,

yang dengannya keduanya dapat mengetahui dan mampu melakukan

dialog serta perdebatan. Namun, mungkin juga hal ini berlangsung

melalui bahasa keadaan. Pada pembahasan selanjutnya akan

dikemukakan tambahan masalah ini pada bab "Firman-Nya,

'sesungguhnyo rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang

berbuat boik'," pada pembahasan tentang tauhid.

2. Firman Allah, ?:At ,pt ,#t L*'Fp ef.: !*r. :

"Dan bertasbihlah sambil memuii Tuhanmu sebelum terbit

matahari dan sebelum terbenam (nya)." (Qs. Qaaf [50]: 39)

*'t y i' *r- d, e ill L'-b (E :Ju lt * i ii *
ti o'1i * '#:, oi?'6\,i* tp €ri ilI',"a1 J\,w
7';L';l ;>v *t;w t'of Wt lp .;i 

" 
ilrZl ,t

L*'H'air t;,;. *:t) G'i ,t';[llu Ar\:t'53't Pt
g\At'lti u*:t

4851. Dari Jarir bin Abdullah, dia berkata, "Kami sedang duduk-

duduk di suatu malam bersama Nabi SAW. Tiba-tiba beliau melihat

bulan di rnalam keempat belas. Beliau bersabda, 'Sungguh kalian akan

melihat Tuhan kalian sebagaimana melihot (bulan) ini, kalian tidak

somar dalarn melihat-Nya. Jika kalian mampu untuk tidak dikalahkan
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dalam mengerjakan shalat sebelum matahari terbit don sebelum

terbenam, maka kerjakanlah'. Kemudian beliau membaca, 'Dan

bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan

sebelum terbenam (nya)' "

Li"; *J" ,Li? o(i2)t ,u\i ;'#'6i i;i ,s6 c.r Jv
4

.1t'1,i,J;t tf;fs>

4852. Ibnu Abbas berkata, "Dia memerintahkannya bertasbih

setiap selesai shalat, yakni firman-Nya,'Dan setelah sujud [shalatJ'."

Keterangan Hadits:

(Bab firman-Nya, "Maka bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu

sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam (nya)".). Demikian

disebutkan Abu Dzar pada judul bab dan dalam redaksi hadits.

Adapun selainnya mengutip, "D an bertasbihlah" (yakni menggunakan

huruf waw). Ini sesuai dengan bacaan dalam Al Qur'an, dan inilah
yang benar. Mereka juga mengutip dengan redaksi, "dan sebelum

terbenam". sesuai redaksi ayat.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Jarir, "Sesungguhnya kalian

akan melihat Tuhan kalian", dan pada bagian akhir disebutkan,

"Kemudian dia membaca, 'Dan bertasbihlah memuji Tuhanmu

sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya'." Ayat ini terdapat

dalam surah Thaahaa. Al Karmani berkata, "Adapun yang sesuai

dengan surah ini adalah lafazh, 'dan sebelum terbenam', bukan

'terbenamnya'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak ada jalan untuk melakukan

perubahan pada redaksi hadits. Hanya saja, dia menyebutkan hadits

ini, karena kesamaan indikasi kedua ayat sebagaimana telah dikutip

pada pembahasan tentang shalat. Demikian juga dalam naskah ini

126 _ TATIIUL BAARI



disebutkan melalui jalur lain dari Ismail bin Abi Khalid, "Kemudian

dia membaca,'Dan bertasbihlah memuji Tuhanmu sebelum matahari

terbit dan sebelum terbenamnya'." Hadits ini akan dipaparkan pada

pembahasan tentang tauhid, dan sebagiannya telah dijelaskan ketika

menerangkan keutamaan waktu shalat Ashar pada pembahasan

tentang waktu-waktu shalat.

'U:;"'oi e;1 :a$ iF.t',;,6 'j6 .r^ta, $ (Dari Mujahid, dia

berkata: Ibnu Abbas berkata, "Dia memerintahkannya untuk

bertasbih"). Yakni Allah memerintahkan Nabi-Nya. Ath-Thabari

meriwayatkan dari jalur Ibnu Ulayyah dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, dia berkata, '#,j6 fr.9i'!t')$.\i:r 4) l? e,tV il JG

a)l.-Jalt 'r-i;.'v#Jt (bnu Abbas berkata tentangfirman-Nya, ,,Maka
- '\--; \--'--- -----
bertasbihlah setiap selesai sujud [shalatJ", ia adalah tasbih sesudah

shalat).

t{Jf c,tjti)t :U.\1 o4@ada setiap selesai shalat). Maksudnya,

firman-Nya, J1fft j;.\1t. Demikian yang mereka riwayatkan.

Sementara Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur lain dari Ibnu Abbas,

dia berkata, ')t$1 i*t * l*'t /# i.t 6" *j y ht ,b'4t d 
j,t

t:|t3t Q'{obi bersqbda kepadaku, "Wahai lbnu Abbas, dua rakaat

sesudah Maghrib adalah 'adbaar as-sujuud'."), tetapi sanad-nya

lemah. Namun, Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Abu Tamim Al
Jisyani, dia berkata, 16."si11 !! eet f io, ,}1a itr Jt t,+tt&iiti
i*t fr l*;6, pl.1Jr (sahabat-sa;habat Rasulullqh SAW berkata

tentang firman Allah, 'wa adbaar os-sujuud', ia adalah duo rakaat

sesudah Maghrib). Ath-Thabari meriwayatkannya melalui beberapa
jalur dari Ali dan Abu Hurairah serta selain keduanya sama seperti itu.

Pernyataan serupa dikutip juga oleh Ibnu Al Mundzir dari Umar. Ath-
Thabari meriwayatkan dari Kuraib bin Yazid bahwa apabila dia shalat

dua rakaat sesudah Fajar dan dua rakaat sesudah Maghrib, maka dia

FATHUL BAARI _ I27



membaca'adbaar an-nujuum! dan'adbaar as-suiuud," yakni

membaca kedua ayat itu.

724 - FATHUL BAARI



oV-n \;lYo'i;
51. SURAH WADZDZAARIYAAT

'J?:1ii].r; :ir; Sv, .c$t:Lu-,rfur :px-rr ^y'JL jG

qLtu y(r,yi e -FskU,A'r't,+wi'€,ii er,

A?rj +:1ori'lr 
"Y,,t,;1'rAt',pi irrt 6 <o:"r:il_lt> 

",1""x 
"P* 

tig,'#- |;*x' in,
Jti') #t !'r:t ,-"1!lrr ri;ir ;il

@ :;J51 :u,t 'i e.t Jui.ir ! c) (.t) .** ,<i?>

i* lu: o')tt:s_ey ,LCf e) Le:;1tajt:r>,t

'1luv Jj) (Jt ;n ,i7i,, ftV1 ip JGj .r:*ri
Ali AS berkata: Adz-Dzaariyaat artinya angin. Ulama seliannya

berkata: Tadzruuhu artinya diterbangkan. "Dan pada dirimu sendiri.
Maka apakah kamu tiada memperhatikan?", yakni engkau makan dan

minum pada satu tempat masuk dan keluar dari dua tempat. Faraagha
artinya kembali. Fashakkat artinya dia mengumpulkan jari-jarinya lalu
memukulkan ke dahinya. Ar-Ramiim adalah tumbuhan bumi apabila
telah kering dan rontok. Lamuusi'uun artinya memiliki keluasan dan

kelapangan. Demikian juga kalimat 'alal muusi'i qadarahu,, yakni

ft ct;
,

*J
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bagi yang kuat sesuai kemampuannya. Zaujain (sepasang) artrnya

laki-laki dan perempuan. Perbedaan warna-warna, yaLai manis dan

masam, keduanya adalah satu pasang. "Maka segeralah kembali

kepada (menaati) Allah", yakni dari Allah menuju kepada-Nya.

"Kecuali untuk beribadah'i yakni aku tidak menciptakan orang-orang

berbahagia dari kedua kelompok itu, kecuali untuk mentauhidkanku.

Sebagian mereka berkata: Dia menciptakan mereka agar mereka

mengerjakan, maka sebagian mereka mengerjakan dan sebagian lagi

meninggalkan. Tidak ada hujjah bagi yang beralasan dengan takdir.

Adz-Dzanuub artinya timba yang besar. Mujahid berkata: Adz-

Dzanuub adalah jalan. Shoruat artinya teriakan. Al 'Aqiim (mandul)

artinya tidak melahirkan. Ibnu Abbas berkata: al hubuk artinya rata

dan bagus. Fii ghamratin artinya dalam kesesatatr mereka terus-

menerus. Ulama selainnya berkata: Tau'aashau artinya saling

bersepakat. Ulama selainnya berkata: Musawwamah artrnya diberi

tanda; Berasal dari kata as-siimaa. Qutilal insaan artinya manusia

telah dilaknat.

Keterangan:

(Surah Wa Dzaariyaat. Bismillaahirrahmaaniruahiim). Kata

surah dan basmalah tidak tercantum dalam riwayat selain Abu Dzar.

Huruf wqwu pada kata "wadzdzaariyaat" berfungsi sebagai sumpah.

Kemudian huruf /a' di awal ayat-ayat selanjutnya berfungsi sebagai

penghubung yang menghubungkan perkara-perkara yang berbeda-

beda. Menurut Az-Zamakhsyari, bisa saja huruf fa' rtu berfungsi

menghubungkan sifat-sifat yang telah disebutkan. Menurutny a, kata al

haamilaat (yang mengandung) dan seterusnya merupakan sifat untuk

kata adz- dz aar iy aat (yang menebarkan).

Lg-?t',#'lt (Ali berkata: Angin). Demikian yang tercantum

dalam riwayat mereka. Sementara dalam rwiyat Abu Dzar disebutkan;

Ali berkata, " Adz-Dzaariyaat artinya angin." Ia terdapat dalam riwayat
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Al Firyabi dari Ats-Tsauri dari Habib bin Abu Tsabit dari Abu Ath-
Thufail dari Ali. Ibnu Uyainah meriwayatkan dalam tafsirnya dengan

redaksi yang lebih lengkap dari Ibnu Abi Al Husain, "Aku mendengar

Abu Ath-Thufail berkata: Aku mendengar Ibnu Al Kawwa' bertanya

pada Ali bin Abi Thalib tentang firman-Nya dalam surah Adz-

Dzaariyaat t51l ayat 1, tj'i c:S"fi-)rj (Demi [anginJ yang

menerbangkan debu dengan ,uk ot-kuotnya), dia menjawab, bahwa ia

adalahangin, sedangkan firman-Nya dalam ayat}, tt: ?\AA 6on

yang mengandung hujan), dia menjaw*, ia adalah awan, dan firman-

Nya, t'ii.rq1+iti (dan yang berlayar dengan mudah), dia menjawab,

ia adalah kapal/perahu, serta firman-Nya, (;1 ,>6, I,".*iS (dan yang

membagi-bagikan urusan), dia menjawab, ia adalah para malaikat."

Hadits ini dinyatakan shahih oleh Al Hakim melalui jalur lain dari

Abu Ath-Thufail. Adapun nama Ibnu Al Kawwa' adalah Abdullah.
Penafsiran ini sangat masyhur dinukil dari Ali RA. Pemyataan serupa

dinukil juga dari Mujahid dari Ibnu Abbas. Kemudian Ath-Thabari

membahas jalur-jalur hadits ini secara detail hingga Ali.

Abdurrazzaq meriwayatkannya melalui jalur lain dari Abu Ath-
Thufail, dia berkata, "Aku menyaksikan Ali sedang berkhutbah dan

berkata, 'Tanyalah aku, demi Allah, kalian tidak akan bertanya

kepadaku tentang sesuatu hingga hari kiamat melainkan aku akan

menceritakannya kepada kamu. Tanyailah aku tentang kitab Allah,
demi Allah, tidak ada satu ayat pun melainkan aku tahu apakah

diturunkan pada malam hari atau siang hari, ataukah di tempat datar,

ataukah di pegunungan'. Ibnu Al Kawwa' berkata -dan aku berada di

arfiara beliau dan Ali, sementara beliau berada di belakangku- Apakah

'adz-dzaariyaati dzarwaa'? lalu disebutkan seperti di atas. Hanya saja

di dalamnya disebutkan, "Kasihan engkau, bertanyalah untuk mencari

tahu dan jangan bertanya untuk menguji." Di dalamnya disebutkan
juga pertanyaan-pertanyaan tentang berbagai hal. Kemudian riwayat

ini memiliki pendukung yang marfu' sebagaimana diriwayatkan Al

FATHUL BAARI - 131



Bazzar dan Ibnu Mardawaih dengan sanad yang kurang akurat dari

Umar.
t !l'.t to to.'r-i';; (6J].i-4 :ij!. )r3'1 (tlama seliannya berkata: Tadzruuhu

artinya dipisah-pisahkan). Ia adalah perkataan Abu Ubaidah. Dia

berkata pada surah Al Kahfi sehubungan firman-Nya, Etj-')t e"t:)U

(diterbangkan oleh angin), yakni dipisah-pisahkannya. Kemudian dia

berkata tentang firman-Nya, tl1)S ot;-1bt1 ftlan yang menerbangkan

dengan kuot), yakni angin.
l torc*y t ei*i y0 ,ft; e q;r, $u ,pi4 xl'n<-ai 41

(Dan di dalam diri kamu sednfiri. Maka apakah kamu tidak

memperhatikan?, yalcni engkau maknn dan minum pada satu tempat

masuk dan keluar dari dua tempar). Maksudnya, qubul (kemaluan

depan) dan dubur (kemaluan belakang). Ini adalah perkataan Al
Farra'. Dia berkata tentang firman Allah, LSi-iii tls @an flrga| dalam

diri kamu sendiri), sesungguhnya salah seorang kamu makan dan

minum dari satu tempat masuk dan keluar dari dua tempat. Kemudian

Allah mengecam mereka, o't:,*3 )Lrf @pakah kamu tidak

memperhatikan?).

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Sudi, dia berkata,

"Firman-N yu, "jr:*ki ,!s @an Duga\ dalam diri kamu), yakni tentang

makan yang masuk dan yang keluar." Ath-Thabari meriwayatkan dari

Muhammad bin Al Muraifi' dari Abdullah bin Az-Zubair tentang ayat

ini, dia berkata, "Jalan buang air besar dan kecil."

;:jifflt $ fterkutuknya orang-orang yang banyak berdusta).

Maksudnya terlaknat. Demikian tercantum pada sebagian naskah dan

telah dijelaskan pada pembahasan tentang jual-beli. Ath-Thabari

meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Ny a, ;s'9if;it'S-i, dia berkata, "Yakni telah dilaknat orang-

orang yang banyak berdusta." Abdtmazzaq meriwayatkan dari
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Ma,mar, dari Qatadah tentang firman-Nya, A".itl;S' J"i, aiu berkata,

"Al Kharrashuun artinya para pendusta."

...: 
",a&|i qr;, (Faraagha artinya kembali).Ia adalah perkataan Al

Farra' disertai tambahan, "Kata ar-raugh meski memiliki makna

seperti ini, namun ia tidak dapat dipahami demikian hingga orang

yang pergi dan pulang adalah orang yang sama." Abu Ubaidah berkata

tentang firman-Nya ,1(S yakni menyimpang.

W -U'-P Wrci"6;'3 6>?i1 @ashakkat artinya dia

mengumpulkan jari-jarinya, lalu memukulknnnya ke dahinya). Dalam

riwayat Abu Dzar disebutkan dengan kata'c.-i*i tanpa diawali huruf

fa'. la adalah perkataan Al Farra'. Sa'id bin Manshur meriwayatkan

dari Al A'masy dari Mujahid tentang firman-Nya, q) *3'Ji, dia

berkata, "Dia memukul dengan tangannya ke dahinya seraya

mengucapkan, 'Oh kasihan daku'." Ath-Thabari meriwayatkan dari

As-Sudi, dia berkata, "Dia memukul wajahnya karena takjub."

Sementara dari jalur Ats-Tsauri disebutkan, "Dia meletakkan

tangannya di atas dahinya karena heran."

^-ig'p,'#\ 'aii|; *;, j* (Dia berbalik dengan para

pendukungnya, yakni orong-orang bersamanya, karena mereka

berasal dari kaumnya). la adalah perkataan Qatadah sebagaimana

dikutip Abdtnazzaq. Al Farra' berkata, "Pemyataan ini hanya

tercantum dalam riwayat An-Nasafi . "

'F;t ga.rtil,,;r\\r ,tt;i <eltt> (Ar-Ramiim adalah tumbuhan

bumi apabila telah kering dan rontok). Ia adalah perkataan Al Farra'.

Kata "diis" berasal dari kata 'ad-daus', artinya menginjak sesuatu

sampai hancur. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari

Qatadah, "Ar-Ramiim adalah pohon." Ath-Thabari meriwayatkan dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dia berkata, "Ar-Ramiim artinya yang

binasa."
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n '-,.4pr iry- 6i g1';t u.*)u.ii:9 tT"'st Ot"ii*>
(Lamuusi'uun artinya memiliki keluason dan kelapangan. Demikian

juga kalimat 'alal muusi'i qadarahu', yal*ti bagi yang kuat sesuai

kemampuannya). Maksudnya firman Allah dalam surah Al Baqarah

ayat236,i '.-ii g,'it tb ,tf63 (Dan hendaklah kamu berikan suatu

mut'ah [pemberianJ kepada mereka. Orang yang mampu menurut

kemampuannya), yakni orang yang memiliki kelapangan dan keluasan

hidup. Al Farra' berkata, "Firman-Nya,;)";*"; $1.9 @an sesungguhnya

Kami benar-benar meluaskannya), yakni memiliki keluasan dan

kelapangan bagi ciptaan Kami. Demikian juga firman-Nyu, g"'it ,P
'03.-S (orang yang mampu sesuai kemampuannya), yakni bagi yang

kuat." Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari ibnu Abi Najih, dia berkata,

"Firman-Nya, tsifu'i ;f: (dan sesungguhnya Kami benar-henar

meluaskannya), yaY'rri untuk menciptakan langit yang sepertinya."

P;4",.e,ei"$ o$\r'J'.)it) $\tt Flt "r.tj 
(zaujain

[sepasorgl; tatci-tatci dan perempu'an. Perbedaan warna-warna;

manis dan masam, maka keduanya adalah satu pasang). Ini adalah

perkataan Al Farra'. Adapun redaksinya adalah, "Sepasang dari

seluruh jenis hewan adalah jantan dan betina. Selain itu adalah

perbedaan warna tumbuh-tumbuhan dan rasa makanan, ada yang

manis dan ada yang masam." Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-

Sudi sama sepertinya. Kemudian Ath-Thabari meriwayatkan dari Ibnu

Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, fi1Jil, (Kami

menciptakan pasangan-pasangan), dia berkata, "Kekufuran dan

keimanan, kesengsaraan dan kebahagiaan, petunjuk dan kesesatan,

malam dan siang, langit dan bumi, sertajin dan manusia."

t'l i' f yt J\fte (Maka segeralah kembali kepada Allah:

dari Allah menuju kepada-Nya). Yakni dari maksiat kepada Allah

menuju taat kepada-Nya, atau dari adzab Allah menuju rahmat-Nya'

Ini juga adalah perkataan Al Farra'.
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'oi":A,\l (Kecuali untuk beribadah kepada-Ku). Dalam riwayat

Abu Dzar disebutkan, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia

kecuali untuk beribadoh kepada-Ku", yakni Aku tidak menciptakan

mereka yang bahagia dari kedua kelompok itu kecuali untuk

mentauhidkan-Ku." Ini juga perkataan Al Farra'. Pernyataan Al Farra'

ini didukung oleh Ibnu Qutaibah dalam kitabnya Musykil Al Atsar.

Sebab pengkhususan itu adalah keberadaan mereka yang tidak

menyembah-Nya. Seandainya dipahami dalam arti lahiriahnya, maka

akan terjadi kontradiksi antara t rjuan penciptaan dan kenyataan yang

ada.

,uir ,.1-t'l W ^iA3 ,",-; ".'!;3W.|p tfu)rfie ,'n|U;,'Sat

(Sebagian merekn berkata: Dia menciptakan mereka agar mereka

mengerjakan, maka sebagian mereka mengerjaknn dan sebagian lagi

meninggalkan. Tidak ada hujjah bagi yang beralasan dengan takdir).

Ini juga adalah perkataan Al Farra'. Kesimpulan dari kedua penafsiran

ini adalah bahwa penafsiran pertama memahami lafazh itu bersifat

umum namun maksudnya adalah khusus, dan yang dimaksud adalah

mereka yang berbahagia dari kedua kelompok; jin dan manusia.

Sedangkan penafsiran kedua memahami ayat itu tetap dalam

konteksnya yang umum, dan maknanya adalah penyiapan.

Maksudnya, Aku menciptakan mereka dengan membekali kesiapan

untuk beribadah kepada-Ku, tetapi sebagian mereka taat dan sebagian

lagi maksiat. Sama seperti kalimat, "IJnta diciptakan untuk mengolah

tanah", yakni ia memiliki kesiapan untuk pekerjaan itu. Padahal

terkadang ada yang tidak digunakan untuk mengolah tanah.

Mengenai perkataan Imam Bukhari, "Tidak ada hujjah bagi yang

beralasan dengan takdir", maksudnya adalah kaum Mu'tazilah, sebab

kesimpulan dari jawaban yang dikemukakan bahwa yang dimaksud

'penciptaan' adalah penciptaan taklif (beban syar'i) bukan penciptaan

tabiat. Barangsiapa diberi taufik niscaya berbuat sesuai maksud

penciptaannya, dan siapa yang diabaikan niscaya dia akan menyelisihi

tujuan itu. Kaum Mu'tazilah berhujjah dengan ayat di atas batrwa
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kehendak Allah tidak berkaitan dengillnya. Jawabannya, sesuatu

yang disebutkan sebabnya tidak berkonsekuensi bahwa sebab itu
menj adi satu-satunya tujuan.

Mungkin juga pernyataan, "Tidak ada alasan bagi yang beralasan

dengan takdir" bahwa mereka menggunakannya sebagai dalil untuk

menyatakan perbuatan Allah merupakan kemestian dan harus

memiliki sebab. Maka Imam Bukhari hendak mengatakan,

"Penyebutan sebab pada suatu perbuatan tidak mengharuskan adanya

sebab pada semua perbuatan. Sementara kita berpendapat tentang

bolehnya perbuatan disertai sebab tetapi bukan menjadi keharusan."

Atau mungkin j.rga mereka berhujjah dengan ayat itu untuk

menunjukkan perbuatan hamba diciptakan untuk mereka, karena ayat

itu menisbatkan ibadah kepada mereka. Oleh karena itu, Imam

Bukhari berkata, "Tidak ada hujjah bagi mereka dalam hal itu, karena

penisbatan tersebut ditinjau dari sisi usaha." Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari As-Sudi, dia berkata, "Dia menciptakan mereka

untuk beribadah, diantara ibadah ada yang bermamfaat dan ada juga

yang tidak bermamfaat."

6, U;i' !il' 1,;'i$, (Adz-Dzanuub artinya timba besar). tni

adalah perkataan Al Farra'. Hanya saja dalam teks pernyataannya

disebutkan '1,;:Wt disertai tambahan, "Akan tetapi orang Arab biasa

menggunakannya dengan arti keberuntungan dan nasib baik." Abu

Ubaidah berkata, "Adz-Dzanuub artinya nasib baik. Makna dasarnya

adalah timba. Kata adz-dzanuub dan as-sajl adalah semakna. Hanya

saja as-sajl lebih sedikit isinya daripada ad-dalwu."

,^"+ '1ujy'iy 
,:W'SSy lUuiahid berkata, "Dzanuub artinya

jalan".). Dalam riwayat selain Abu Dzar, bagian ini disebutkan

sesudah kata yang sesudahnya, namun apa yang terdapat dalam

riwayat Abu Dzar lebih tepat. Al Firyabi menukilnya dengan sanad

yang moushul dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid, tentang firman-Nya,
"F*'.t;->i q|J't|$ qit (Makn sesungguhnya untuk orang-orang
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zhalim ada bagian [sil<sal seperti bagian teman-teman mereka

fdahulu), dia berkata, "Yakni setimba adzab seperti adzab sahabat-

sahabat mereka." Ibnu Al Mundzir menukil dari Ibnu Juraij, dari

Mujahid, tentang firman-Nya dalam surah Adz-Dzaarryaat ayat 59,

J js t# ey,'tt$ ltntungguhnya untuk orang-orang yagn zhalim itu

ada bagian), dia berkata, "Yakni jalan." Dia juga berkata, "Ibnu

Abbas berkata, yakni timba." Serupa dengannya diriwayatkan juga

dari Ibnu Juraij dari Atha' disertai dalil-dalil yang menguatkannya.

!,, , f,alt -*b A"* (Sharrat artinya teriakan). Bagian ini dinukil Al

Firyabi dengan sanodyangmaushul dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur lain dari Mujahid dari Ibnu

Abbas. Abu Ubaidah berkata tentang firman-Nya,i:p yakni suara

yang sangat keras. Dikatakan, "aqbala fulan yashtharru'l artinya si

fulan datang dengan suara yang sangat keras. Abdurrazzaq

meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah, dia berkata, "Aku datang

dengan suara berdering. "

lJ f d' f,*.:A'> @l Aqiim [mandulJ artinya tidak melahirkan

anak). Abu Dzar menambahkan, "Dan tidak dapat membuahi sesuatu."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, dia berkata, "Al
'Aqiim adalah yang tidak bisa melahirkan anak." Abdurazzaq

meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah, "Al 'Aqiim adalah yang tidak

bisa menumbuhkan." Kemudian Ath-Thabari dan Al Hakim

meriwayatkan dari Khashib dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"Ar-Riifoal 'aqiim artinya angin yang tidak bisa'membuahi sesuatu."

#,.r'rrhjr.eJt (t-4r21 afbU.:'SA'1 ltUnu Abbas berkata;

walhubuk artinya rata dan bagus). Bagian ini sudah disebutkan pada

pembahasan tentang awal mula penciptaan. Al Firyabi

meriwayatkannya dari Ats-Tsauri dari Atha' bin As-Sa'ib, dari Sa'id

bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Ath-Thabari meriwayatkannya juga dari

jalur Sufran dengan sanad shahih, karena Sufuan mendengar riwayat

dari Atha' sebelum hafalannya rancu. Ath-Thabari juga menukilnya
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melalui jalur lain yang shahih dari Ibnu Abbas. Abdwrazzaq

meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah tentang firman-Nya dalam

surah Adz-Dzaariyaat ayat 7, dr*l crri dia berkata, "Memiliki bentuk

yang bagus." Kemudian Ath-Thabari meriwayatkan dari Auf dari Al
Hasan, dia berkata, "Dikokohkan dengan bintang-bintang." Dari jalur

Imran bin Judair, "Ikrimah ditanya tentang firman-Nya, t$it ot5,

maka dia berkata, "Yakni yang memiliki bentuk yang indah. Tidakkah

engkau melihat tukang tenun apabila menenun dengan baik, maka dia

berkata, 'maa ahsana maa habakahu'(alangkah indah bentuknya)."

o3it_,;,;Vil;a ,.t' C# €> (pii ghamratin artinya dalam

kesesatan mereka terus menerus). Demikian yang dinukil oleh

mayoritas. Sementara dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, €? e
namun yang pertama lebih tepat, karena demikian yang tercantum

dalam surah ini. Adapun versi kedua terdapat dalam surah Al Hijr.

Hanya saja kalimat,'$\:z g (dala* kesesatan mereka) menguatkan

versi yang kedua. Seakan-akan dia menyebutkannya juga di tempat

ini, karena adanya persamaan kata. Ibnu Abi Hatim dan Ath-Thabari

meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas tentang

firman-Nya dalam surah Adz-Dzaariyaat ayat 11, 6:;i d Hi ,;ii'
o'1a-; ([yaituJ orang-orang yang terbenam dalom kebodohan lagi

lalai), dia berkata , O\it-71- e.fu Q (Datam kesesatan mereka terus

menerus). Dalam riwayat An-Nasafi disebutkan, e,*\1'6* e
(Dalam shalat mereka atau kesesatan mereka), yakni diserti keraguan,

tetapi kata pertama hanyalah kesalahan dalam penulisan naskah.

1jiryt WtT ,'rp',llA': (Jlama selainnya berkato: Tawaashau

artinya saling bersepakat). Bagian ini tidak tercantum dalam riwayat

Abu Dzar. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari jalur Abu Ubaidah

tentang firman-Nya, t-t tj*tgi (apakah merekn saling berwasiat

dengannya). yakni mereka bersepakat dan sebagiannya mengambil
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dari sebagian yang lain. Jika ada suatu perkara yang dominan pada

suatu kaum maka dikatakan, "ko annama tawaashau bihi" (seakan

mereka telah sepakat atasnya). Kemudian Ath-Thabari meriwayatkan

melalui beberapa jalur dari Qatadah, dia berkata, "Apakah generasi

pertama mereka mewasiatkan kedustaan kepada generasi berikutnya?"

6i,3r 1-i 'Jr;l e1:# ,l'p',]lu: ((Jlama selainnya berkata;

Musawwamah artinya Diberi tanda; Berasal dari kata 'as-siimaa').

Ini adalah perkataan Abu Ubaidah. Ibnu Al Mundzir
meriwayatkannya dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas

tentang firman-Nya,i;:;, dia berkata, "Yakni diberi tanda." Ath-

Thabari meriwayatkan dari Al Aufi, dari Ibnu Abbas, tentang firman-

Nya, k!:",i, dia berkata, "Yakni ditutup dengan warna putih, tetapi di

sana terdapat titik hitam, dan demikian sebaliknya."

;..1 :1.1L^l)r $iy (Qutilal insaan, yalcni telah dilaknat). Bagian ini

tidak tercantr* puOu selain riwayat Abu Dzar. Pada bagian awal
pembahasan telah disebutkan penafsiran kata qutila dengan arti
dilaknat. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari .Ibnu Juraij tentang

firman-Nya , o'y*(;it'J: (Ierkutuklah orang-orang yang bonyak

berdusta), dia berkata, "Ia sama seperti firman-Nya dalam surah
t/t

Abasa, oL.lIl ,F @inasalah manusia).

Catatan

Dalam surah ini, Imam Bukhari tidak menyebutkan satu hadits

pun yang marfu'. Padahal mungkin ada satu hadits yang sesuai

kriterianya yang dikutip Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i,
dari jalur Abu Ishaq, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah bin
Mas'ud, dia berkata, "Rasulullah SAW membacakan kepadaku,'inniy
ano ar-razzaaq dzul quwwatil matiin' (sesungguhnya aku pemberi

rezeki yang memiliki kekuatan yang kokoh)." At-Tirmidzi berkata,

"Hadits ini hasan shahih", dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban.
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Ab'i;
52. SURAH \ilATHTHUUR

"^1,,;)u.,F )'-r;lt ,:d',lo't *\K'7 4ifu, ,i;u'Sv,

:1;\i,J*1J'y .lu :,, :1i'3-s'rnJr uil^lriy + <i# U:>

?J W &)r 63u i-;'4 p';:; :;-At'Jts', ,k';r

<Hly-fl "t"sk 
,('s'-tq,i';'Js'j .'i\Lr #cji) ,i*6'JG':

'1i. ry #, (V).1^.lilr (;1 u,tL i;"Jv', .'J\Ar

u'*6 :qi:'fj61 :i'*;'Jv1 .o';Jt

Qatadah berkata: Masthuur artinya tertulis. Mujahid berkata:

Ath-Thuur artinya gunung dalam bahasa suryani. Riqqin mansyuur

artinya lembaran yang terbuka. lilas-saq/il marfuu' (atap yang

ditinggikan) artinya langit. Al Masiuur artinya yang dinyalakan. Al

Hasan berkata: Dinyalakan hingga hilang airnya dan tidak tersisa

setetes pun. Mujahid berkata: Alatnaahum artinya Kami mengurangi

mereka. Ulama selainnya berkata: Tamuur artinya beredar.

Ahlaamuhum artinya akal pikiran mereka. Ibnu Abbas berkata: Al

Barru At-Lathiif(yang baik dan lembut). Kisafan artinya sepotong. ,4/

Manuun artinya kernatian. Ulama selainnya berkata: Yatanaaza'uun

(bertengkar) artinya saling memperebutkan.

Keterangan:

(surah waththaur. Bismillahirrafumaaniffafoiim). Demikian

dalam riwayat Abu Dzar. Adapun periwayat selainnya hanya
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menyebutkan, "waththuur". Huruf wqwu (J) di sini berfungsi sebagai

sumpah.

U&J, $'.L:;1,i;ti',:6 t (eat adah b er kat a, " Mas thuur ar t inya

tertulis"). Bagian ini tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar, dan

periwayat selainnya menukilnya pada pembahasan tentang tauhid.

Imam Bukhari meriwayatkannya dengan sanad yang maushul dat',

jalur Sa'id, dari Qatadah.

a;,$/Sur,fr ):#r :.u6 SA3 guiahid berknta, "Ath-Thuur

artinyo gunung dalam bahasa Suryani"). Pernyataan ini dinukil Al
Firyabi melalui sanad yang maushul dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid sama seperti ini. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar
dari Qatadah; Perkataannya, "Waththuur" dia berkata, "Gunung yang

biasa disebut Ath-Thuur." Pernyatan serupa dinukil juga dari orang
yang pernah mendengar Ikrimah. Abu Ubaidah berkata, "Ath-Thuur
dalam bahasa Arab artinya gunung." Dalam kitab Al Muhkam

disebutkan, "Ath-Thuur artinya gunung. Namun, kemudian lebih
dominan untuk Thuur Siina (gunung di Syarn). Jika disebut dalam

bahasa Suryani maka dikatakan 'Thauraa'. Bila dinisbatkan menjadi
'Thauraai' dan'Thauraniy'.

ib* :g'.&'6;1 @iqqin manswur artinyo lembaran yang

terbuka). Penafsiran ini diriwayatkan Al Firyabi dengan sanad yang
maushul dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman-Nya dalam

surah Ath-Thuur [52] ayat2-3, ):t$ibl d ):*3 ?Yi (Dan kitab

yang ditulis, pada lembaran yang terbukn). Dia berkata, "Lembaran-

lembaran kertas." Adapun firman-Nya, j# (yang terbuka), dia

berkata, "Lembaran."
,,
*Q:17',*t]lJt gl.iJ)t1y fiVassaqfil marfuu' [atap yang

ditinggiknnJ, yakni tongitl Bagian ini tidak tercantum dalam riwayat
Abu Dzar, dan ia telah dipaparkan pada pembahasan tentang awal

mula penciptaan.
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ij;l' ,11iiJ,;lr; (Al Masjuur artinya yang dinyalakan). Dalam

riwayat Al Hamawi dan An-Nasafi disebutkan, t#t namun versi

pertama lebih tepat. lbrahim Al Harbi menukil dengan sanad yang

maushul daiam kitab Gharib Al iladits dan Ath-Thabari dari jalur

Ibnu Abi Najih dari Mujahid dengan lafazh, i;"1,. Ath-Thabari

meriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab, dia berkata, "Ali berkata

kepada seorang laki-laki Yahudi, 'Dimana Jahannam?'Dia menjawab,

'Laut'. Maka dia berkata, 'Aku tidak melihatnya melainkan dia telah

berkata jujur. Kemudian dia membaca firman-Nya; - 3:hJJt 'Hb
A.;F-\ )t-;.7t 15$ (dan laut yang menyala - dan apabilo lautan

dinyalakan). Dari Zaid bin Aslam, dia berkata, "Firman-Nya dalam

surah Ath-Thuur l52l ayat S, \)rt:..,Jt *J0 artinya laut yang menyala,

sedangkan firman-Nya dalam surah At-Takwiir [81] ayat 6, '1;)r q1

U'L) yakni apabila laut dipanaskan." Kemudian dari Syamr bin

Athiyah, dia berkata, "Firman-N ya,';\r-J,At';irt artinya perapian

yang menyala." Dia juga berkata, "Sehubungan dengan ayat ini
terdapat penafsiran lain." Abu Ubaidah berkata, "Al Masjuur artinya
yang penuh." Pernyataan serupa dinukil juga Ath-Thabari dari Sa'id

bin Qatadah dan dikukuhkan oleh Ath-Thabari.

?;i qfi.>ti o3ri -6:i",P'hX ,U;ir Sa1 6u Hasan

berkata: Dinyalakan hingga hilang airnya dan tidak tersisa setetes

pun).Pernyataan ini dinukil Ath-Thabari melalui sanad yarrg maushul

dari Sa'id, dari Qatadah, dari Al Hasan tentang firman-Ny a, "stz.)t tSy3

A';F, @pabila laut dipanaskan),lalu dia menyebutkannya. Al Hasan

menjelaskan bahwa yang demikian terjadi pada hari kiamat. Adapun

saat ini, maka yang dimaksud a/ masjuur adalah 'penuh'. Mungkin
juga dinamai demikian karena dikaitkan dengan keadaannya yang

akan datang.
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Kami mengurangi mereka). Pernyataan ini sudah disebutkan pada

tafsir surah Al Hujuraat. Abdunazzaq meriwayatkan tafsiran serupa

dari Ibnu Abbas melalui sanad yang shahift. Sementara dari Ma'mar
dari Qatadah beliau berkata, "Tidaklah kami menzhalimi mereka."

':\U ,<'t"*> ip SAi (Jlama seloinnya berkata; Tamuur artinya

beredar). Abdrtrrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah, dia
berkata tentang firman-Nya dalam surah Ath-Thuur ayat9, 3'# ?F"

beredar (berkeliling).

J3ilt:;$>rif (Ahtaamuhum artinya akal pikiran mereka). Ini
adalah perkataan zaid bin Aslam. Ath-Thabari menyebutkannya
darinya. Sementara Al Farra' berkata, ,,Al Ahlaam di tempat ini
berniakna akal dan pemikiran."

L;lt^ilr lt tatb ii, ,Stl: (Ibnu Abbas berkara; Al Barru Al Lathiif

[yang baik dan lembut). Bagian ini tidak tercantum dalam riwayat
Abu Dzar di tempat ini namun tercantum pada riwayat selainnya pada
pembahasan tentang tauhid. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ali
bin Abi rhalhah dari Ibnu Abbas. Pembahasan mengenai hal ini akan
diulas lebih lanjut pada kitab At-Tauhid.

r-li.! '1Lj5y gisfan artinya sepotong). Diriwaya&an Ath-

Thabari melalui sanad yang moushul dan Ali bin Abi Thalhh dari
Ibnu Abbas. Pernyataan serupa dinukil juga dari Ibnu Abi Hatim dari

Qatadah. Sementara dari jalur As-sudi, dia berkata, "yakni adzab."
Abu Ubaidah berkata, "Firman-Nya, a/ kisf adalah jamak dari kata
kisfah, seperti kata as-sidr yang merupakan jamak dari kata sidrah.,,
Hal ini melemahkan pandapat mereka yang membacanya ,,kosafan,,.

Namun, ada juga yang mengatakan bacaan seperti ini termasuk qira'ah
syadz. Sebagian mereka mengingkarinya, tetapi dikukuhkan oleh Abu
Al Baqa' Al Akbari dan selainnya.
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Lr',";jr,1l:.jjry (Manuun artinya kematian). Ath-Thabari

meriwayatkan melalui sanad yang maushul dari jalur Ali bin Abi
Thalhah dari Ibnu Abbas sehubungan firman-Nya dalam surah ath-
thuur ayat 30, Oj-i;i'$-: ftecelakaan menimpanya), dia berkata,

"Yakni kematian." Pernyataan serupa diriwayatkan juga dari Ma'mar
dari Qatadah. Ath-Thabari meriwayatkan pula dari Mujahid, dia
berkata, "Al Manuun artinya peristiwa-peristiwa zaman." Ibnu Ishaq

menyebutkan dalam kitab ls-S;rah dan Ibnu Abi Najih dari Mujahid
dari Ibnu Abbas, "Sesungguhnya kaum Quraisy ketika berkumpul di
Dar An-Nadwah, maka salah seorang mereka berkata, 'Tahanlah dia
dengan dibelenggu, kemudian tunggulah untuknya al manuun hingga
dia binasa sebagaimana para penyair sebelumnya binasa, karena dia
adalah salah seorang mereka'. Maka Allah menurunkan firman-Nya,
'Bahkan mereka mengatakan: "Dia adaloh seorang penyair yang kami
tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya'1 Semua pernyataan ini
mendukung perkataan AI Ashma'i, "Kata al manuun adalah bentuk
tunggal bukan jamak." Sekaligus menolak perkataan Al Akhfasy
bahwa ia adalah kata jamak yang tidak memiliki bentuk tunggal.
Adapun perkataan Ad-Dawudi, "Kata al manuun adalah jamak dari
maniyyah", tidaklah dikenal, disamping itu sangat jauh dari akar kata.

opu;a- oi:, q,'o"t ,;tSi (Jlama selainnya berkata;

Yatanoazo'uun yalcni saling memperebutkan). Ini adalah perkataan

Abu Ubaidah yang dikutip Ibnu Mundzir melalui sanad yang maushul

disertai tambahan, "Yakni saling tukar menukar."



l. Bab

';tF f h' ,k !,)';,, J\''sll,Uu *?i *
l' 3;:;i'Jw,4,, ?ij /8,:tr: q 4*lsd #f
ifu 7Yi iurtix q, * ilk'*L': *?', ib

4853. Dari Ummu Salamah, dia berkata, "Aku mengadu kepada

Rasulullah S.A.W bahwa aku sakit. Beliau bersabda, Thawaflah di
belakang orang-orang sambil menunggang hewan'. Aku pun thawaf
saat Rasulullah SAW shalat di dekat Kabah membaca 'wathuuur wa

kitaabin maslhuttr'."

'-#,'+,Jv &hr u7, gj',* # i ;l i f *
i'b "-l' :y$ff ir;,t,7*,e'r;.*3*\, j,
f # t*j\r1 c,,t:;,lt r'g'e if tiiil,uJ' ili if :A f q,'*
:1-\l ,*;rr pj'.:?^!' p if ,et:'d.,?'iyit ti.lfl.i

i ;; i f e u!*-,s-i}r'+ #it t'f iil ,LtiiG
+ J;t ; i;. nLj+ h' * it'+ rl "* F

.J,tlu ,5i;t3.Ai I ,lht,
4854. Dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im, dari bapaknya

RA, dia berkata, "Aku mendengar nabi SAW membaca pada shalat

Maghrib surah Ath-Thuur. Ketika sampai ayat ini, 'Apakah mereka

diciptakan tanpa sesuatupun ataukah mereka yang menciptakan (diri
mereka sendiri)? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi
itu?; sebenarnya mereka tidak meyakini [apa yang mereka katakanJ.

Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu atau
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merekakah yang berkuasa?' hampir-hampir hatiku terbang." Suffan
berkata: Adapun aku, sesungguhnya aku mendengar Az-Zuhri
menceritakan dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im dari bapaknya,

"Aku mendengar Nabi SAW membaca pada shalat Maghrib surah

Ath-Thuur. Aku tidak mendengarnya menambahkan seperti apa yang

mereka katakan kepadaku."

Keteransan Hadits:

;r,;ui,J *ilo lo' & I' Jh At'c:6btj,6'*ily 6ari
Ummu Salamah dia berkata, "Aku mengodu kepoda Rasulullah SAW

bahwa aku sakit"). Makstdnya, dia dalam keadaan lemah tidak
mampu thawaf dengan berjalan kaki. Hal ini telah dijelasksan pada

pembahasan tentang haji.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits kedua di bab ini dari Al
Humaidi, dari Sufuan, dari Az-Zuhi, dari Muhammad bin Jubair bin
Muth'im, dari bapaknya RA. Pernyataan Imam Bukhari, 'lSu&an -
yakni Ibnu Uyainah- menceritakan kepada kami, dia berkata: Mereka
menceritakan kepadaku, dari Az-Zuhn",bagian ini ditanggapi oleh AI
Ismaili berdasarkan riwayat yang dia kutip dari jalur Abdul Jabbar bin
Al Ala' dan Ibnu Abi Umar, keduanya dari Ibnu Uyainah: Aku
mendengar Az-Zutui berkata... Disini keduanya menegaskan telah

mendengar langsung, sementara keduanya tergolong tsiqah

iterpercaya). Aku berkata: Ini adalah tanggapan yang tidak benar,

sebab keduanya tidak menyebutkan hadits kecuali bagian yang

drsebutkan Al Humaidi dari Sufuan bahwa dia mendengar Az-Ztthri.
Berbeda dengan tambahan yang ditegaskan Al Humaidi bahwa dia
tidak mendengarnya langsung dari Az-Zutti. Bahkan hadits itu
sampai kepadanya melalui perantara.

'+"if ,* S€ 6anku htampir-hampir terbang). AlKhaththabi

berkata: Seakan-akan ini adalah sikap terkejut saat mendengar ayat

ini, karena pemahamannya terhadap maknanya serta pengetahuan

146 - FATHUL BAARI.



akan kandungannya. Dia memahami dalil yang ada di datramnya.

Ayat-ayat tersebut dimulai dari firman Allah, :r/ *" f f#|i
(Apalrnh mereka diciptakan tanpa sesuatupun?). Dikatakan bahwa

maknanya adalah penciptaan mereka tidaklah lebih sulit daripada

pencitaan langit dan bumi, karena keduanya diciptakan dari tanpa

sesuatu. Maksudnya, apakah mereka diciptakan dengan sia-sia; tidak

diperintah dan tidak dilarang? Ada pula yang mengatakan bahwa

maknanya; apakah mereka diciptakan tanpa ada penciptarrya? Hal ini
tidak mungkin. Oleh karena itu, harus ada penciptanya. Apabila
mereka mengingkari pencipta berarti mereka telah menciptakan diri
mereka sendiri. Sementara hal ini lebih batil daripada yang pertama,

karena sesuatu yang tidak ada, bagaimana mungkin akan

menciptakan? Jika kedua kemungkinan tersebut batil, maka benarlatr

dalil mereka tentang harus adanya pencipta. Kemudian AIIah
berfirman, *'f0 crfJillr r:fu i1 (Ataukah merepa telah menciptakan

langit dan bumi itu?), yakni jika mungkin bagi mereka mengklaim
telah menciptakan diri sendiri, maka hendaklah mereka mengklaim
pula telah menciptakan langit dan bumi, dan tentu saja ini tidak

mungkin mereka lakukan. Setelah itu Allah berfirman, "Sebenornya

mereka tidak meyakini". Di sini disebut penyebab yang menghalangi

mereka beriman, yaitu tidak adanya keyakinan yang merupakan

pemberian dari Allah, tidak bisa diperoleh tanpa taufiq dari-Nya.

Inilah penyebab Jubair terkejut hingga hatinya hampir-hampir terbang,

dan dia pun mau menerima Islam.

Dari perkataannya, 'ketika sampai pada ayat ini' disimpulkan

bahwa Nabi SAW mulai membaca dari awal surah, yang secara ztratrir

memberi asumsi beliau SAW membacanya hingga ayat terakhir dari

surah tersebut. Hal ini telah dijelaskan secara detail pada pembahasan

tentang sifat shalat Nabi SAW.
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/^>,NV\.f

53. SURAH WANNAJM

-o:r;it 4 ilt ,.>* :qrj qti> ;b <a? 1ls1 :!,^t*- Svj

,j- -r^ 4u#,'qr>'.i;tbL p ,iu;ifr, i;.? :Gj?ato 
:

,.>-;;st 1uj1lr fl\ * *; ,sllrt ji (j) €ijt) .,t;,-rJt
-scr, y,#y "fi-',!;*' j,;; :ub ]t,1oiic;'.i,1,
r^ ,'r:yv-fii 4 ,f;#i'r;;; %fjn .ii $rrirt6i ,et;1.
L*j ,1o-tL 6:, {rLjf h' S; ,Zl ,i ,<i4, 7,1o1
.."G:1is'c-i tly,!;jt Jus .,;k:1r316iy .6irt ;1e

.;b\6 eLi ,1*rr..,;,,i) ,,r(.L;.t Jttr
Mujahid berkata: Dzuu mirratin artinya ,.*ititi kekuatan.

Qaaba qausain (sejarak dua busur), yakni dimana diletakkan tali dari
busur. Dhiizo artinya bengkok. Akdaa artinya memutus pemberiannya.
Rabbu asy-syi'raa artinya ia adalah mirzam al jauzaa'. Alladzii waffa
(yang menyempurnakan janji), yakni memenuhi apa yang diwajibkan
kepadanya. Azifutil aazifuh artinya kiamat telah dekat . saamiduun
artinya Al Barthamah. Ikrimah berkata; artinya mereka berdendang
{dalam bahasa Himyar). Ibrahim berkata; afatumaaruunahu artinya
'rnaka apakah kamu hendak membantahnya. yang membacanya

'sfatamraunahu, artinya apakah kamu mengingkarinya. Maa zaaghal
bashar Qtenglihatannya tidak berpating), yakni pandangan
Muhammad sAw. Maa thaghaa (tidak melampaui), yakrii tidak
melanrpaui apa yang ia lihat. Fatamaaraau artinya mereka
mendustakan. Al Hasan berkata: Idzaa hawaa artinya apabila
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terbenam. Ibnu Abbas berkata: aghnaawa aqnao artinya memberi dan

menjadikan ridha.

Keterangan:

(Sur ah Wannaj m. B i smillahirr afumaanirr afuiim). Demikian yang

disebutkan Abu Dzar. Adapun periwayat lainnya hanya menyebutkan

"Wannajm". Maksud an-najm adalah ats-tsurayya (bintang yang

bersinar terang) menurut pendapat Mujahid. Ibnu Uyainah

menyebutkan dalam tafsirnya dari Ibnu Abi Najih' Abu Ubaidah

berkata, "An-Najm dan an-nuiuum; Digtnakan kata tunggal yang

berarti jamak. Seorang penya'ir berkata, 'Ia bermalam sambil

menghitung an-najm (bintang-bintang) di tempat peraduannya'." Ath-

Thabari berkata, "Perkataan ini cukup berdasar. Namun, saya tidak

mengetahui seorang pun di antara ahli tafsir yang mengatakannya.

Adapun pendapat yang lebih tepat adalatr perkataan Mujahid.

Kemudian diriwayatkan melalui jalur lain dari Mujahid bahwa yang

dimaksud adalah Al Qur'an apabila turun. ibnu Abi Hatim

meriwayatkan, fTlr il* p*f' Qin-Naim adalah nujuum fpembogian

turunnyal Al Qur'an)

aJ :(y 1iy :3rrr". 
'S'6j 

lUuiahid berknta: Ddzu mirratin artinya

me*ilit r kekaatan). Penafsiran ini dinukil Al Firyabi melalui sanad

yang maushul, "Firmart-Nya, 6:-,-, \i s' i, {r-j (yang sangat kuat,

memiliki mitah),yakni kekuatan Jibril." Abu Ubaidah berkat4 "Dztttt

mirratin artinya keras dan serasi." Ath-Thabari meriwayatkan dari Ali
bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya, a3-ii aia

berkata, "Memiliki postur yang bagus." 
' '

/F, e iit * <f i ,at31 $eiarak dua busur, yalcni dimana

diletakkan tali dari busur). Bagian ini tidak tercantum dalam riwayat

Abu Dzar, ia dinukil Al Firyabi melalui sanad yang maushul dari
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Mujahid. Abu Ubaidah berkata, "Qaaba qausain au odnaq, yakni

sekadar dua busur atau lebih dekat."

"+* ,gt (Dhiizaa artinya bengkok). Penafsiran ini dinukil

juga oleh Al Firyabi. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari

Qatadah, "Diizaa artinya tidak adil." Ath-Thabari meriwayatkan
melalui jalur lain dari Ibnu Abbas sama sepertinya. Abu Ubaidah
berkata, "Maknanya adalah kurang. Dikatakan, 'dha'aztuhu haqqahu'
artinya aku mengurangi haknya."

i;ib'eJi @:L?lg @kdaa arrinya memutus pemberiannya).

Bagian ini dinukil Al Firyabi melalui sanad yang maushul,'oo$i'gir

(m e mu t u s kan p e m b e r i anny o). Ath-Thabari meriwayatkan pula melalui
jalur ini dari Mujahid bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Al
Walid bin Al Mughirah. Kemudian dinukil melalui jalur lain dengan

sanad munqathi'(terputus) dari Ibnu Abbas, "Dia memberi sedikit,
yakni taat sesaat kemudian berhenti." Ibnu Mardawaih meriwayatkan
dari jalur lain yang kurang akurat dari Ibnu Abbas bahwa ayat itu
turun berkenaan dengan Al Walid bin Al Mughirah. Abdunazzaq
meriwayatkan pula dari Ma'mar dari Qatadah bahwa artinya, "Dia
memberi sedikit kemudian memutuskannya." Sementara Abu Ubaidah
berkata, "Ia diambil dari kata al kudyah artinya menggali hingga putus

asa mendapatkan air."

l)il,zJr i3"r'$ lcsr3r 
oq:> 

&ruuu asy-syi'raa artinya mirzom al

jauzoa). Penafsiran ini dinukil AI Firyabi melalui sanad maushul sama

seperti itu. Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur lain dari Khashif dari

Ir4ujahid, dia berkata, "Asy-Syi'raa adalah bintang-bintang yang

lrerada di belakang al jauzaa' (bintang Gemini) dimana mereka

menyernbahnya." Al Fakihi menukil dari Al Kalbi dari Abu Shalih

dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan suku

Khuza'ah. Dahulu mereka menyembah asy-syi'raa, yaitu bintang yang

mengikuti Ta uzaa' (bintang Gemini). "
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Abdunazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah, dia

berkata, "Dahulu orang-orang pada masa jahiliyah menyernbah

bintang ini yang disebut asy-syi'raa." Ath-Thabari meriwayatkannya

melalui jalur lain dari Mujahid, dia berkata, "Ia adalah bintang yang

mengikuti al jauzaa' (bintang Gemini)." Abu Hanifah Ad-Dinwari

berkata di kitab Al Anwaa', "Al Ghadrah, asy-syi'raa, al abuur, dan al

jauzaa', berada dalam satu deretan dan itu adalah bintang-bintang

yang masyhur." Dia berkata pula, "Asy-Syi'roa merniliki tiga waktu;

apabila terlihat terbit di waktu shubuh maka itu adalah puncak musim

panas. Apabila terlihat terbit di awal malam, maka itu adalah puncak

musim dingin. Kemudian ia memiliki waktu ketiga yaitu waktu bagi

rasinya. Salah satu dari dua bintang hasta yang terlipat adalah syi'raa

al ghumaisha' dan ia berhadapan dengan syi'rao al abuur. Di antara

keduanya adalah al muiarrah. Lal:u unhrk bintangnya yang satunya di

arah utara adalah mirzam adz-dziraa'. Inilah dua mirzam dan satu lagi

pada al jauzaa'. Orang arab biasa berkata, "Bintang Suhail telah

condong ke barat dan diikuti syi'raa kemudian dilewati oleh al

mujarrah, maka al ghumaishaaberdii menangisinya sampai matanya

bengkak (ghamishat). Kedua syi'raa al ghumaisha dan ol abuur terbit

bersamaan. Ibnu At-Tin berkata, "Al Mirzam adalah bintang yang

berhadapan dengan asy-syi'raa dari aratr kiblat tidak pernah pisah. Ia

adalah al hana'ah."

* C*rrP, ,jt Gt ,SltS (ang menyempurnakan, yakni

memenuhi apa yang diwajibkan kepadanya). Bagian ini dinukil Al

Firyabi melalui sanad yangmaushul. Sa'id bin Manshur meriwayatkan

dari Amr bin Aus, dia berkata, "ll'affa artinya sampai." Ibnu Al

Mundzir meriwayatkan dari jalur lain dari A1n1 bin Aus, dia berkata,

"Dahulu seseorang diberi sanksi karena dosa orang lain, hingga

Ibrahim datang dan Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat37-38,

{;i ;':tit:,: 3F li .,rtttrP' e,jlt (Dan lembaran-lembaran

Ibrahim yang selalu menyempurnaftan janii? (yaitu) baltwasanya
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seorang yong berdosa tidak akon memikul dosa orang lain).

Kemudian dinukil dari jalur Hudzail bin Syurahbil sama sepertinya.

Ath-Thabari menukil melalui sanad yang dho'if dari Sahal bin

Mu'adz bin Anas, dari bapaknya, dia berkata, "Nabi SAW biasa

bersabda, o,-s '& ,j, *-,tt'dqe et;1,# & y?ot 4l olr ,tv

o:;"*i'c>j t:r-x,iiJi sir t65,,#ij'*i w JA Qquon

menomai lbrahim sebagai khalil (keknsih)-Nya yang

menyempurnalcan janji. Karena dia biasa mengucapkan setiap pagi

dan sore; Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di
petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh). Abd bin

Humaid menukil dengan sanad yang dha'if(lemah) dari Abu Umamah

secara marfu', t#, Jii q ?G t yi\:i-,p ji (Memenuhi amalan

siangnya dengan mengerjakan empat rakaat di awal siang).
t-a.
antj.Jt ,>igr 1a!.;nt c^l.;f; @zfatil aazifah artinya kiamat telah

dekat). Bagian ini tidak te;;r* dalam riwayat Abu Dzar di tempat

ini, tetapi akan disebutkan pada pembahasan tentang kelembutan hati.

Hal ini juga dinukil dengan sanad yang maushul oleh Al Firyabi dari

jalur Mujahid. Abu Ubaidah berkata, "Artinya kiamat telah dekat."

'a-*7r, 1i,iltl; (S a omi duun ar t inya al b artham ah). D emikian

yang mereka riwayatkan. Sementara dalam dalam riwayat Al Hamawi,

Al Ismaili, dan Al Qabisi disebutkan al barthanah;'

L,"j:rir, o'j li;i-,iik"SA1 gWtmah berkata, "Artinya 'mereko

|vrilurrilorf' dalam bahasa Himyar"). Al Firyabi menukilnya dari

Ibnu Abi Najih dari Mujahid, sehubungan firman-Nya, 9 t ili li(
'a'r,z.X 

(Maka apakah kamu merosq heran terhadap pemberitaan ini?),

ttia berkata, 'lMaksudnya, terhadap Al Qur'an." Adapun firman-Nya,

littJ, 'Fb, dia berkata, "Yakni Al Barthamah." Dia berkata puia,

"lkrimah berkata, 'As-Saamiduun artinya menyanyi dalam bahasa

Himyar'." Kemudian Ath-Thabari meriwayatkan melalui jalur ini dari
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Mujahid, dia berkata, "Mereka biasa melewati Nabi SAW daiam

keadaan marah dan barthamah." Lalu beliau berkata, "Ikrimah berkata,

'Makna barthamah adalatr bernyanyi, dalam bahasa Himyar'."

Ibnu Uyainatr meriwayatkan dalam tafsirnya dari Ibnu Abi

Najih, dari Ikrimah, tentang firman-Nya,'o'tl[, Fb Vutni nyanyian,

dalam bahasa Himyar. Mereka biasa mengatakan, 'ismid lonaa',

artinya bermenyanyilah untuk kami." Abu Ubaid meriwayatkan pada

pembahasan tentang keutamaan Al Qur'an dan Abdurrazzaq melalui

dua jalur lain bahwa Ikrimah meriwayatkan dari lbnu Abbas tentang

fi rman-Nya,'o\1'j'Jlii ge dang kamu me I e ngahkan [nyol, beliau

berkata, "Nyanyian." Ikrimah berkata lagi, "Ia adalah bahasa Yaman.

Apabila seorang penduduk Yaman hendak mengatakan bemyanyilah'

maka dia berakta" 'Ismid." Redaksi riwayat ini menurut versi

Abdurrazzaq. Kemudian dia menukil melalui jalur lain dari Ikrimah,

dari lbnu Abbas, dia berkatra" "Artinya meteka terlena." Dari Ma'mar

dari Qatadah, dia berkata, "Artinya meneka lalai." Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Muhammad bin Sauqatr, dari Sald bin Jubair, dari

lbnu Abbas, dia berkata, "Artinya mereka berpaling.'

Catatrn:

Arti dasar kata a/ barthomah adalah berpaling. Ibnu Uyainatr

berkata, "Al Barthamah adalah seperti ini", lalu dia meletakkan

dagunya di dadanya.

l.-fil,le;Si (-[:jA\ :ebr-..]il- Jt-ili (Ibrahim berleota:

Afatumoaruunahu artinya apakah kamu membantahnyo). Penafsiran

ini dinukil Sa'id bin Manshur melalui sanad yang maushat dari

Husyaim, dari Mughirah, dari lbratrim An-Nakha'i. Disebutkan juga

dari Ibrahim melalui sanod ini, dan di dalamnya terdapat qira'ah yang

akan disebutkan berikutnya.
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a-J:t:r-A;it n4-'ul;i-)jii ",;',yi g e d an gka n y a n g m e m b a c a

afatamraunahu, maka artinya apakah kamu mengingkarinya).
Demikian yang mereka sebutkan. Sementara dalam riwayat Al
Hamarui dinukil, oi.*f @pakah kamu mengingkary'. Ath-Thabari

meriwayatkannya juga dari Ya'qub bin Ibrahim dari Husyaim dari
Mughirah dari Ibrahim bahwa dia biasa membaca, L:'3jfiii tatu

berkata; "Apakah kamu mengingkarinya." Seakan-akan Ibrahim
membaca ayat ini dengan kedua versi tersebut. Bahkan bacaan seperti
ini telah ditandaskan oleh Sa'id bin Manshur dalam riwayatnya dari
Husyaim.

Ath-Thabari berkata, "Demikian qira'ah Ibnu Mas'ud dan
mayoritas ahli qira'ah dari ulama Kufah. Sementara yang sebagian

lagi bersama sekelompok ulama Kufah membaca, l-i;iltfzJil yakni

apakah kamu membantahnya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ashim (salah seorang ulama Kufah)
membacanya seperti bacaan jumhur. Asy-Sya'bi bgrkata, "Biasanya
Syuraih membaca dt:t6{ri dan Masruq membaca't-::!};slrlalu dinukil

dari Asy-Sya'bi bahwa dia membacanya demikian, tetapi memberi
bais dhammah padahuruf ta' (afatumraunahu).

.n, ,;, 1,. i. a, r r..'.'t-;', a-lln drt ,Ur q *.-41 L,:U (penglihatannya tidak
a

berpaling, yakni penglihatan fuIuhammad SAW). Dalarrt riwayat Abu
f)zar, "Dia berkata,'tidaklah penglihatannya menyimpaltg...'," tanpa
rylenentukan orang yang berbicara. Ini adalah perkataan Al Fana'. Dia
berkata pula sehubungan firman-Nya dalsm surah An-Najm ayat 17, 6

'lrir;, yatni penglihatan Muhammad SAW melalui hatinya ke

kanan uru, t. kiri. Ath-Thabari meriwayatkan dari Muhammad bin
Ka'ab Al Qurazhi sehubungan firman-Nyu,'ltir; rJ,.dia berkata,

"Muhammad melihat Jibril dalam bentuk nnalaikat." Masalah
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Muhammad melihat Allah atau tidak merupakan hal yang masyhur

yang akan disebutkan pada penjelasan hadits Aisyah dalam surah ini.

,si)L; )jL+ Jj:6.-3lr Jj1 (idak melompaui, yakni tidak

melampaui apa yang dia lihat). Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan, "Dan tidak mengganti." Ini adalah kelanjutan perkataan Al
Farra'. Ath-Thabari meriwayatkan dari Muslim Al Bathin dari Ibnu

Abbas tentang firmaniiy4 '1, L\ t;, yakni tidak menengok ke

kanan atau ke kiri. Sedangkan firmanNyq J J3 QidaWah

melampaui), yakni tidak melampaui apa yang diperintatrkan.

t;.iS :1ri1r'iy (Fatamaaraau artinya merelca mendustakan).

Demikian dalam riwayat mereka. Saya belum menemukan lafazh

dalam surah ini. Bahkan yang ada hanyalah lafazh 'r-ft:)Gii

sebagaimana yang telatr dijelaskan. Kemudian pada bagian akhir

disebutkan kata sjG|. Barangkali ini berasal dari sebagian penyalin

naskah, karena kata ini terdapat pada surah berikutnya, yaitu firman-

Nya dalam surah Al Qamar [54] ayat 36, ]-lU t12, ',i (maka mereko

mendustakan qncoman-ancomsn itu). Al Karmani meriwayatkan dari

sebagian naskah di tempat ini, "Tatamaara arlinya kamu berdusta",

namun saya belum menemukannya, dan maknanya sama seperti yang

terdahulu. Kemudian tampak bahwa dia telah meringkas perkataan Al
Farra', sebab Al Farra" berkata tentang firman-Nya,6)Gi A,i(J :ii b"g

{Maka nibnal Tuhon hamu yong manakah yang kamu dustakan?), dia
berkata, *Yakni terhadap nikmat Tuhanmu yang mana kamu

rnendustakan bahwa ia tidak berasal dari-Nya." Demikian juga

perkataannya tentang firman-Nya, lut $pt-i;i yakni mereka

mendustakan anc.rman-oncil[on.

ati :gf ri5 '|,-;jr Sq 6l Hasan berkata; Idzaa hawaa

ortinya apabila terbenam). Penafsiran ini diriwayatkan Abdurrazzaq

melalui sanadyangmaushul dari Ma'mar dari Qatadah, dari Al Hasan.

T.AITIUL BAARI _ 155



:i *i0 ,rwf eti ei l& i.tiai Qbnu Abbas berkata; aghnaa

wa oqnaa; memberi dan menjadi ridha). Bagian ini dinukil Ibnu Abi
Hatim melalui sanad maushul dari Ali bin Abi Thalhah dari beliau. Al
Firyabi meriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas; dia berkata,

"Aqnaa artinya merasa cukup." Kemudian dinukil dair Abu Raja' dari

Al Hasan,. dia berkata, "Berkhidrnat." Abu Ubaidah berkata, "Aqna

artinya menjadikan baginya qanfi,yah, yaitu pokok harta." Dia juga

berkata, .'lMereka berkata, 'Aqnaa artinya menjadi ridha'.

Kesimpulaffiy&, dia mendapatkan pokok keridhaan. "

1. Bab.

ntr-, a. c,, t.
r^2.., cst-, J$ ,rtlls 6 'Q; 

hr s4) 
-^sg li ti6 ,5\# C

i-tf ';i ;i \ or'Ji :.i\fr if; *i *int *
qr h' 6tp'rU oii:L 6:-,k'*.#i'L u o\ y
lt* '$:lr:a1r *f \'*G i ,;k *t; "t*idl

,'q'ri \?3 l\ii,' aK oi #.oE 14 pt ulilt *: :6.1r
'-*"i .,rk'"- )' €6,& S?-E'L *j ,<*W, :rts
t !. , '''- o'-i - -'- '(4 ,r:L ,-f-) .p:"ti 

,,,-,k rir, !.f €slJi 6,s)f, 95 "rU, 

't5 
4Jl dJjJ> d/J .(l

*{:r';ji.a+yr G$-t $|JJl s'{i'*:}r t$ u,1 Li;

4855. Dari Masruq, dia berkata: Aku berkata kepadd Aisyah'RA,

"Wahai, ibu,, apakah Muhammad SAW melihat Tuhannya?" Dia

, berkata, !'Sungguh bulu romaku berdiri karena apa yang gngkau

' katakan. . Dirnana engkau dari tiga hal yang barangsiapa

menceritakannya kepadamu maka dia ,telah dusta; Barangsiapa
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menceritakan kepadamu bahwa Muhammad SAW melihat Tuhannya,

maka dia telah dusta". Kemudian beliau membaca ayat, "Dia tidok
dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat

segala penglihatan itu dan Dialah Yang Maha Halus lagi Maha
Mengetahui. Dan tidak ada bagi seorang manusiapun bahwa Allah
berkato-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di
belakang tabir." (Dia juga berkata), "Barangsiapa menceritakan

kepadamu bahwa dia mengetahui apa yang terjadi besok, maka dia
berdusta." Lalu dia membac4 "Dan tiada seorangpun yang dapat

mengetahui (dengan pasti) qpa yong akan diusahakannya besok"
(Dia juga berkata), "Barangsiapa menceritakan kepadamu bahwa dia
(Muhammad) menyembunyikan (sesuatu dari urusan agama) maka

sungguh dia berdusta." Dia pun membaca, "Hai Rasul, sampaikanlah
opa yang diturunkan leepadamu dori Tuhanmu." (Aa berkata), "Akan
tetapi beliau melihat Jibril AS dalam bentuk aslinya sebanyak dua

kali."

Keteranern Hadits:

Imam Bukhari merinrayatkan hadits di bab ini dari Yatrya, dari
Waki', dari Ismail bin Abi Khalid, dari Amir, dmi Masruq, dari

Aisyah. Yahya adalah Ibnu Musa, Amir adalatr Asy-Syabi.

Dalam riwayat At-Tirmidzi terdapat tambahan kisah dalam

redaksinya. Dia menukil dari Mujalid dari Asy-Syabi, dia berkata, qii
rt1:y"*ill jrii ,iry' A,* ,?t$'# iC c firtriqlf 4& S.r

'o>Si'^;ij) e 3ir ll1 '1,;i 
'i Jui, fri S. gOnu Abbas bertemu Ka,ab

di Arafah dan bertanya kepadanya tentang sesuatu. Ka'ab pun
bertakbir hingga dipantulkan oleh gunung-gunung. Ibnu Abbas

berkata, 'Sesungguhnya kami adalah bani Hasyim'. Ka'ab berkata
kepadanya,'Sesungguhnya Allah membagi penglihatan-Nya dan

pembicaraan-Nya'.). Abdurrazzaq mengutip melalui jalur ini, lit j6i
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'J ii'r ot 
' 

juit"?E 
1Sa ,,#:;'oi,1si; t:tJ;J'o1,1* ,*,i ,". rit,,yV

,-.t c ,'r.1 .4, ro. , ,=., o.a. , ot ,",'21 c. t. . o, 2., t,l ,'-. t..at:O)t' ju .irrJr. .l.a. olJJ .F-f ef /59 r-t*er.o.1 L-?y & *e)15: r:lj-)
t 02 { t, t 

'r, t,.'A:)"r .Ai.ri1 
J.a |Cill;;O ,b *n ebnu Abbas berkata, ,Kami

bani Hasyim mengatakan bahwa Muhammad melihat Tuhannya dua

kali'. Ka'ab bertakbir dan berkata, 'Sesungguhnya Allah membagi

penglihatan-Nya dan pembicaraan-Nya antara Musa dan

Muhammad. Musa berbicara dengan-Nya dua kali dan Muhammad

melihat-Nya dua kali'. Masruq berkata, 'Aku masuk kepada Aisyah

dan berkata, 'Apakah Muhammad melihat Tuhannya?).

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ismail bin Abi Khalid dari

Asy-Sya'bi dari Abdullah bin Al Harits bin Naufal dari Ka'ab sama

sepertinya. Asy-Sya'bi berkata, "Masruq datang kepada Aisyah dan

menyebutkan pembicaraan itu." Dari sini tampaklah sebab mengapa

Masruq menanyakan hal itu kepada Aisyah.

crr'r".ti U 
'Lirl6 

r'$'*) qp il,' d,b 'rfr..i, ,si: # (Apakah

Muhammad SAW melihat fulronnyol Dia berkata, "sungguh bulu
romaku berdiri"). Maksudnya, berdiri karena takut keagungan Allah,
dan keyakinannya bahwa perkara seperti itu mustahil adanya.

drxj 'it''c-Jt ai lOimana engkau dari tiga hat). Maksudnya,
r.,

bagaimana pemahamanmu bisa luput dari tiga perkara ini? Sepatutnya

engkau mengingatnya dan meyakini kedustaan mereka yang

mengatakan kejadiannya.

aili ui frs rels *t * i' ,,ra t:r:A'oi'asi; ; (Barangsiapa

rnenceritalmn kepadamu bahwa Muhammad SAW melihat Tuhannya,

malra sungguh dia telah dusta). Pada pembahasan tentang awal mula
penciptaan telah disebutkan dari riwayat Al Qasim bin Muhammad

dari Aisyah ,'*bi u6't" ,s1, r;Libi e:'g,, (Barangsiapa mengklaim

balnva Muhammad melihot Tuhannya, maka sungguh dio telah
mendatangkan perkara yang besar).Imam Muslim meriwayatkan dari
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hadits Masruq melalui Daud bin Abi Hind, dari Asy-Syabi, 'g.-bLi Ai

Ulr lr ,p (Sungguh ia telah mendatangkan kedustaan sangat besar

terhadap Allah).

], ;i'lr * f :l.'c,ii:j j ryemuaian dia membaca, ,,Dia tidak

dapat dicapai oleh pandangan mata"). An-Nawawi berkata

(mengikuti yang lainnya), "Aisyah tidak menafikan adanya

penglihatan terhadap Allah berdasarkan hadits marfu'. Sekiranya dia

memiliki hadits tentang itu niscaya akan menyebutkannya. Namun,

dia hanya berpatokan pada analisa hukum terhadap makna zhahir ayat

yang disebutkannya. Padahal pandangannya ini bertentangan dengan

sahabat yang lain. Seorang satrabat jika mengeluarkan suatu

pemyataan dan menyelisihi pernyataan sahabat yang lain, maka

pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan dalil menurut kesepakatan

ulama. Maksud 'idraalt pada ayat tersebut adalah 'ifuaathah'

(mengetahui seluk beluknya secara detail). Namun, ini tidak
menafikan adanya penglihatan kepada-Nya." Demikian pernyataan

Imam An-Nawawi.

Namun, pernyataannya bahwa Aisyah tidak menafikan
penglihatan kepada Allah berdasarkan hadits marfu'hanya mengikuti

Ibnu Khuzaimah, sebab Ibnu Khuzaimah berkata pada pembahasan

tentang tauhid dalam kitab Shahihnya, "Penafian tidak mengharuskan

adanya pengetahuan. Aisyah pun tidak mengatakan Nabi SAW
mengabarkan kepada mereka bahwa beliau tidak melihat Tuhannya.

Hanya saja Aisyah menakwilkan ayat tersebut." Sungguh ini adalah

pernyataan yang cukup mengherankan. Bahkan riwayat tersebut

tercantum dalam kitab Shahih Muslim yang dijelaskan sendiri oleh

Imam An-Nawawi. Imam Muslim meriwayatkan dari Daud bin Abi

Hind dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, dia berkata, 'rJjei t4l *j
lr i' J?:|JA:l' :f i:ti sl,Li[6 <,s']l etlti'til'ii; ilr ,y'di |Afi
,p-;"'* ttl ;lvi |:!5 (Iadinya aku duduk bersandar, lalu aku pun

TATIIUL BAARI _ I59



duduk tegak dan berkata, "Bukankah Allah berJirman, ,Dan

sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu [dalom rupanya
yang osliJ pada waktu yang lain.' Aisyah berkats, 'Aku adalah orang
pertama dari umat ini yang bertanya kepada Rasulullah sAW tentang
itu dan beliau menja'vvab, 'sesungguhnya dia adalah Jibril,,,). Ibnu
Mardawaih meriwayatkan dari jalur lain dari Daud melalui sanad ini,
t;-itJi l' 

'Jyj 
u 'Liii rr ,r r,.ut * h, t* )t J?:)'lL V s\1 vi

W$-h'o;1:UJ,1..: 'jdf t|*s @rsyah berkata, "Aku odalah orang

pertama yang bertanya kepoda Rasulullah SAW tentang ini. Aku
berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah engkou melihat Tuhanmu?, Dia
menjawab, 'Tidak, hanya saja aku melihat Jibril turun'.").

Pendapat Aisyah yang berdalil dengan ayat tersebut menyalahi
pendapat Ibnu Abbas. At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalur Al Hakam
bin Aban, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, ,'tJ.r\-l;J 61,

F,iit gf # rir 3rr ;!;!r:Jtt e(lqfui i?ru l1',lp il' 'u.$i |Ci
i; o-.1,si; ti6 ,'o:):i (Muhammad melihat Tuhannya.,,Aku berkata,

"Bukanlah Allqh berfirman, 'Dia tidak dapat dicapai oleh pandangan
mate'?" Dia berkata, "Kasihan engkau, itu jika Dia menampakkan
diri beserta cahaya-Nya. Namun, beliau telah melihat Tuhannya dua
kali."). Ringkasnya, maksud ayat tersebut adalah penafian ,ifoaathah,

(pengetahuan menyeluruh) terhadap Allah saat seseorang melihat-
Nya, bukan penafian melihat.

Al Qurthubi dalam kitab Al Mu/him berdalil bahwa ,idaraall

r;,,lak menafikan penglihatan berdasarkan firman Allah dalam

:nengisahkan kaum Musa AS, t-Il ,;tL qr;lt i6 oru=ir airl rX,ti

';itrt 
(Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkotalah

pengikut-pengikut Musa, "sesungguhnya kita benar-benar akan
tersusul". Musa menjawab, "sekali-kali tidak akan tersusul.').
liamun, ini adalah penetapan dalil yang cukup mengherankan, karena
kata 'idraaV pada surah Al An'aam berkaitan dengan penglihatan.
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Ketika hal itu dinafikan, maka secara zhahir penglihatan juga

dinafikan. Berbeda dengan 'idraal{ pada kisatr Musa AS. Kalau bukan

karena riwayat-riwayat yang menetapkan adanya penglihatan kepada

Allah, maka tidak boleh berpaling dari makna zhahir tersebut.

Al Quthubi berkata, "Kata idraak pada ayat tersebut berbentuk
jamak yang diberi tambatran 'olf laam' sehingga menerima

pengkhususan. Hal itu telah diketatrui melalui pendengaran, yaitu

firman Allah dalam suratr Al Muthaffrfiin ayat 15, rii-"f.tJ'* iirl yf
o";.ti;J (Sekali-kati tidah sesunggubrya mereka pada hari iru

benar-benar terhalang dari fmelihatJ Tuhan merelm). Maksud ayat

ini adalah orang-orang kafir berdasarkan firman Allah dalam suratr Al
eiyaamah ayat z2-23,it.J 43 AiTs !|-ift) (Wajah-wajah

[orang-orang mu'minJ pada hari itu berseri-seri. Kepada

Tuhannyolah mereka melihat.). Dia juga berkata, "Apabila hal itu
boleh terjadi di akhirat, maka tentu boleh terjadi di dunia, karena

kesamaan kedua waktu itu berdasarkan yang dilihat.' Sungguh ini
adalah pemaparan dalil yang cukup bagus.

Iyadh berkata. "Melihat Allah adalatr perkara yang mungkin
menurut akal. Sementara telah ditemukan sejumlah hadits shahih lagi
masyhur bahwa hal itu akan berlaku bagi orang-orang mukmin di
akhirat. Adapun di dunia, maka Imam Malik berkata, "Allah tidak
dilihat di dunia, karena Dia kekal, sementara yang kekal tidak dapat

dilihat dengan menggunakan yang fana, jika sudah di akhirat dan

mereka diberi rezeki penglihatan-penglihatan yang kekal, maka

mereka pun akan melihat yang kekal dengan menggunakan yang

kekal." Menanggapi pernyataan ini Iyadh berkomentar, "Pernyataan
ini tidak menunjukkan mustahilnya melihat Allatr di dunia, kecuali
dari segi kemampuan. Apabila Allah memberi kemampuan kepada

siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya untuk hal itu,
maka tentu tidak terhalang."
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Saya (lbnu Hajar) katakan, dalam Shahih Muslim disebutkan

riwayat yang mendukung pemisahan ini, yaitu hadits marfu', ft-Abt
ff# & &j tt'; "J "€Ji (Kerahuilah, sesungguhnya kalian sekali-kali

tidak akan rnelihat Tuhan kalian hingga kalian moti).lbnu Khuzaimah

meriwayatkannya juga dari hadits Abu Umamah dan dari hadits

Ubadah bin ,{sh-Shamitli. Jika melihat Allah di dunia adalah perkara

yang mungkin menurut akal, tetapi menurut syara'tidak. Mereka yang

mengatakan bahwa Nabi SAW melihat Allah di dunia mungkin

berkata, "Sesungguhnya orang yang berbicara tidak masuk dalam

cakupan perkataannya."

Para ulama salaf berbeda pendapat tentang masalah Nabi SAW

melihat Allah saat di dunia. Aisyah dan Ibnu Mas'ud mengingkarinya.

Sementara dari Abu Dzar dinukil pendapat yang saling bertentangan.

Sebagian menetapkan bahwa Nabi SAW telah melihat Allah.
Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Al Hasan bahwa dia

bersumpah menyatakan Muhammad SAW telah melihat Tuhannya.

Begitu juga Urwah bin Az-Zubair mengakuinya sebagaimana

diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Dia pun semakin keras

mempertahankan pendapat itu jika disebutkan pengingkaran Aisyah.
Ini juga yang menjadi pendapat semua murid Ibnu Abbas. Pendapat

ini ditandaskan pula oleh Ka'ab Al Ahbar, Az-Zulti dan sahabatnya

(lr{a'mar) serta yang lainnya. Demikian juga pendapat Al Asy'ari dan

rnayoritas pengikutnya.

'Namun, mereka berselisih apakah Nabi SAW melihat Tuhannya

-reflgon mata kepalanya atau dengan mata hatinya? Dari Imam Ahmad

dinukil seperti dua pendapat tersebut. Saya (Ibnu Flajar) katakan,

;dlsebutkan dari Ibnu Abbas riwayat-riwayat yang mutlak dan sebagian

lagi muqayyad. Di antaranya riwayat An-Nasa'i dengan sanad .shahih

dan dishahihkan juga oleh Al Hakim dari lkrimah dari lbnu Abbas, dia

berkata, "Apakah kamu merasa heran bila khulla& (kesayangan)

diiadikan untuk Ibrahim, kalaam (pembicaraan) untuk, dan ru'yah
(penglihatan) untuk Muhammad?" Ibnu Khuzaimah meriwayatkannya,
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-$rretjl 
oaa>t i,r lllSrrrngguhnya Allah memilih lbrahim dengim

meniadikannya sebagai kesayangan). Kemudian Ibnu Abi Ishaq

meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Salamah bahwa Ibnu Umar

mengirim utusan kepada Ibnu Abbas (untuk bertanya), "Apakah

Muhammad melihat Tuhannya?" Maka dia mengirim utusan

kepadanya untuk mengatakan, "Ya!"

Hadits lainnya adalah riwayat Imam Muslim dari jalur Abu Al

Aliyah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah dalam surah An-Najm

uyu, t 1 dan 1 3, s.-rtt'dJ'i ii1b1 .cf;6 3r9ir '..iit 6 (Hatinya ridak

mendustakan apa yong telah dilihatnya. Dan sesungguhnya

Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) poda

waktu yang lain), dia berkat u, i; y"1'Js,sis geliau melihat

Tuhannya dengan mata hatinya sebanyak dua kali). Dia juga menukil

dari jalur Atha' dari lbnu Abbas, dia berkata, a,la. g;is (Dia melihatnya

dengan hatinya). Lebih tegas lagi adalah riwayat lbn_u Mardawaih dari

jalur Atha' dari Ibnu Abbas, dia berkata , uJb nr i-; ittr')\Llii 
nS

*ti r Uul.,*'&, $orulullah SAW tidak melihot Tuhannya dengan

mata kepalanya, tetapi beliau melihat-Nya dengan hatinya).

Dengan demikian, mungkin digabungkan antara penetapan Ibnu

Abbas dan penafian Aisyah, yakni penafian dari Aisyah dipahami

dalam konteks melihat dengan mata kepala, sedangkan penetapan dari

Ibnu Abbas dalam konteks melihat dengan mata hati. Kemudian yang

dimaksud melihat dengan mata hati bukan sekadar adanya

pengetahuan, sebab beliau memiliki pengetahuan tentang Allah.

Bahkan maksud mereka yang mengatakan beliau melihat dengan mata

hatinya, yakni diciptakan penglihatan dalam hatinya sebagaimana

diciptakan pada mata kepala.

Ibnu Khuzaimah meriwayatkan melalui sanad yang kuat dari

Anas, dia berkata ,'af)"rli) ,91; lMuhammad melihat Tuhannya). Imam

Muslim meriwayatkan dari hadits Abu Dzar bahwa dia bertanya
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kepada Nabi SAW tentang hal itu, maka beliau bersabda, 'rr:)i ,,-Iil'j;
(Cahaya, bagaimana aku dapat melihatnya). Sementara dalam

riwayat Imam Ahmad disebutkan , t3:;'c;"ii (Aku melihat cahaya).

Kemudian Ibnu Khuzaimah menukil darinya, *ri;"L.J1t *ii't
(Beliau melihat-Nya dengan hatinya dan tidak melihat-Nya dengan

matanya). Berdasarkan riwayat-riwayat ini jelaslah maksud Abu Dzar
dalam menyebutkan 'cahaya', yakni cahaya telah menghalangi beliau
untuk melihat Tuhannya dengan mata kepala.

Al Qurthubi dalam kitabnya Al Muthim cenderung memilih
tawaqquf (diam, tidak mengemukakan pendapat). Lalu dia
menisbatkan sikap ini kepada sekelompok ahli tahqiq (para peneliti).
Dia mengukuhkannya dengan alasan bahwa masalah ini tidak
ditunjukkan oleh satu pun dalil yang pasti. Adapun dalil-dalil yang

dikemukakan oleh kedua kelompok hanyalah makna-makna zhahir
yang saling bertentangan dan menerima penafsiran (interpretasi). Dia
berkata, "Masalah ini tidak tergolong perkara amaliah yang cukup
dengan dalil-dalil zhanni (tidak pasti), bahkan ia tergolong perkara

i'tiqad yang tidak dapat ditentukan kecuali berdasarkan dalil qath'i
(pasti)."

Sementara itu, Ibnu Khuzaimah dalam kitab At-Tauhid
cenderung mengukuhkan pendapat yang menyatakan beliau telah
melihat Tuhannya. Lalu dia memaparkan dalil-dalil yang mendukung
pandangannya. Dia pun memahami keterangan dari Ibnu Abbas

hahwa penglihatan terjadi dua kali; satu kali menggunakan mata

i';r:pala, dan satu kali lagi menggunakan mata hatinya. Namun, apa

yang telah saya sebutkan sudah cukup.

Ibnu Khuzaimah melanjutkan; Diantara mereka yang

menetapkan bahwa Nabi SAW telah melihat Allah adalah Imam

Aimad. Dia berkata, "Nabi SAW melihat Tuhannya dengan mata

kepalanya." Dia berkata, "Hanya saja suatu kali dia mengatakan beliau

melihat dengan mata kepalanya dan pada kali lain dia mengatakan

ltr - FATHUL BAARI

I



dengan mata hatinya." Sebagian ulama muta'akhirin menukil dari
Imam Ahmad bahwa Nabi SAW melihat Tuhannya dengan kedua
mata kepalanya. Namun, ini merupakan tidakan periwayat, sebab
pernyataan-pemyataan tekstual darinya tidak ada yang menyebutkan
demikian.

Kemudian dia berkata, "Patut dibedakan antara pernyataan
bahwa israo' dilakukan saat tidur dan pernyataan israa' dilakukan
dengan ruh tanpa jasad. sungguh keduanya berbeda. Apa yang dilihat
orang tidur (mimpi) terkadang secara hakikatnya ruh naik ke langit
misalnya. Namun, terkadang hanya sebagai permisalan, dimana orang
bermimpi melihat hal itu sementara ruhnya tidak naik sama sekali,
maka pernyataan, "Beliau sAw melakuakn israa dengan ruhnya tanpa
jasadnya", mungkin dipahami bahwa secara hakikat ruhnya naik
kemudian kembali, sementara jasadnya tetap di tempat sebagai suatu
kejadian diluar kebiasaan. Sebagaimana beliau pada malam itu dibelah
dadanya dan kembali merapat sementara beliau dalam keadaan sadar
dan tidak merasakan sakit. Demikian pernyatan Ibnu Khuzaimah.

Makna zhahir hadits-hadits yang disebutkan tentang israa'
menolak pemahaman seperti itu. Bahkan beliau melakukan israa'
dengan jasad dan ruhnya, dan mi'raj dengan keduanya secara hakiki
saat terjaga, bukan mimpi atau dalam keadaan tidak sadar.

Penulis kitab Al Huda juga mengingkari mereka yang
mengatakan bahwa israa' terjadi beberapa kali. Dia menganggap
mustahil bila penetap4n shalat dan permintaan keringanan terjadi
berulang kali. Demikian juga dengan kejadian-kejadian lain dalam
kisah itu. Klaim adanya pengulangan peristiwa berkonsekuensi bahwa
firman Allah, €:-';;'Cb, ,#i'*)i (Aku tetah menetapkan

fardhu-Ku dan memberi keringanan kepada hamba-Ku), bahwa
fardhu lima puluh kali shalat terjadi setelah diberi keringanan. Setelah
itu terjadi lagi permintaan keringanan serta pengabulannya dan
diulang pula perkataannya, "Aku telah menetapkan fardhu-Ku" dan
seterusnya.
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Menurut saya, tidak seorang pun di antara mereka yang

mengatakan bahwa peristiwa israa' mi'raai terjadi beberapa kali.

Bahkan mungkin satu kali berlangsung dalam mimpi dan kemudian

terjadi dalam keadaan terjaga. Sama seperti kisah pengutusan beliau

sebagai Nabi sebagaimana telah dijelaskan' Adapun pengulangan

peristiwa melihat Allah bukanlah perkara yang mustahil menurut

kebiasaan. Sama halnya dengan dibukanya pintu-pintu langit dan

perkataan setiap nabi dan apa yang dinisbatkan kepadanya. Bahkan

dugaan yang lebih kuat menyatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi

lebih dari satu kali. Sebagai contoh ada!a\, hadits f.nas, VlnS

dinisbatkan kepada Nabi SAW, ,4 ',F. S7 ,t* ,E 5! !tlt, Ui (i

cs*\t e ,kb '5t, gyi e'-'* i.ut oi't e q.:i;, Jt'*xi
,u,-:rr }ii bi l;+ lt g.y i*i uit ,;9u.;lt ?:t, ,p'c.;;ftrt'+i
,'iitr u"iV:fl' ?,;.1i $.i. ei ,*\'*'ts ,y"* Jt',>;itt

,*\i 6 :y d\ eiu ,'o'.#,, \\t 'i!'1 qri,:Jr '^:\i ti1l i-qit' (Ketiko

aku sedang duduk, tiba-tiba Jibril datang don bertumpu pada kedua

pundakku, aku berdiri menghampiri pohon-pohon yang memiliki

seperti dua sarang burung. Aku duduk di salah satunya dan Jibril
duduk pada yong satunya lagi. Kemudian ia naik dan meninggi

hingga menutupi timur dan barat. Afu membolakbalikkan

pandanganku. Sekiranya aku mqu menyentuh langit niscaya aku dapat

menyentuhnya. Aku menoleh kepada Jibril dan seakan-akan dia duduk

karena diriku. Lalu dia membuka satu pintu di antara pintu-pintu

langit, maka aku melihat cahaya yang sangat dahsyat. Ternyata di

bqwahny-a terdapat hijab [pembatasJ dan di atasnyo terdapat intan

rian yaqut [batu muliaJ. Dia mewahyukan kepada hamba-Nya apa

;,,ang Dia wahyukan). Hadits ini diriwayatkan Al Bazzat, dia berkata,

"Hadits ini hanya dinukil Al Harits bin Umair dan dia termasuk ulama

tsashrah serta masyhur." Saya (Ibnu Hajar) katakan, dia termasuk

oeriwayat dalam Shahih Bukhari.
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qu-rAt :,ti q':i gi rr iirr ii3:, oi #.o'€ ti (Dan tictak ada

bagi seorang manusiapun bahwa Allah berkata-kata dengan dia
kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir). Ini adalah

dalil kedua yang dijelaskan Aisyah untuk mendukung pendapatnya

yaitu menafikan Rasulullah SAW telah melihat Allah. Penjelasannya

bahwa Allah telah membatasi pembicaraan-Nya dengan selain-Nya

hanya dalam tiga bentuk, yakni wahyu yang diilhamkan ke dalam hati

seseorang mengenai apa yang dia kehendaki, atau diajak berbicara

melalui perantara dari balik hijab, atau mengirim utusan untuk

menyampaikan wahyu. Konsekuensinya, penafian melihat-Nya disaat

berbicara. Namun, bisa dijawab batrwa ia tidak menafikan penglihatan

secara mutlak, seperti disinyalir oleh Al Qurthubi. Dia berkata,

"Umumnya penafian berbicara dengan Allah berkaitan dengan selain

tiga keadaan ini. Mungkin pembicaruurn tidak terjadi saat melihat-
Nya."

'#$t"nk €f quiG f aii;'tti ye6{t;"'^frwy 13

ft ...rt-i (Dan barangsiapa menceritakan kepadaku bahwa dia

mengetahui apa yang ada besok, mqka sungguh dia berdusta.

Kemudian dia membaca, "Tidak sotu jiwo pun yong mengetahui apa
yang akan dia usahakan besok...'). Hal ini telah dipaparkan pada

tafsir surah Luqmaan.

tt ( LJ ,):y:"jr t$ ss o?j j +k ui,'€ tfi w:te Vt (Dan

b ar an gs i ap a me nc e r i t akan kep a damu b ahw a b e I i au m e ny e mb uny i kan

[sesuatu daripada urusan agamal maka sungguh dia telah berdusta.

Kemudian dia membaca, "Wahoi Rasul, sampaikan..."). Hal ini akan

dijelaskan pada pembahasan tentang tauhid.

d-; a:jip r+ lrr-lJt * U"b c?)'dtb @kdy tetapi betiau

melihat Jib;; dabm bentuk aslinya dua kati). Dalam riwayat Al
Kasymihani disebutkan,4i @kan tetapi dia). lni adalah jawaban

tentang pokok persoalan yang ditanyakan Masruq seperti yang telah
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dijelaskan. Ia adalah firrnan-Nya, .si)r;3r',l.lir ai-i 6 (hati tidak

mendustakan apa yang dilihatnya), dan firman-Nyu, c7i'^l:1'01')Uj

(dan sungguh Muhammad telah melihatnya [JibrilJ pada kali yang
lain). Imam Muslim meriwayatkan dari jalur lain dari Masruq, bahwa
dia mendatanginya pada kali ini dalam bentuknya ketika waktu
menutupi ufuk langit. Dia meriwayatkan juga dari Daud bin Abi Hind,

,fl\i} "r*-.XJr 
',;.6 y "po $t", :*, q th{f ,el (Aku melihatnya

turun dari langil dan posturnya yang besar telah menutupi apa yang
ada di antara langil dan bumi). An-Nasa'i meriwayatkan dari

,dbdurrahman bin Yazid, dari Ibnu Mas'ud, ff;'d"it S-; V.l lOia

melihat Jibril dan tidak melihat Tuhannya).

"Maka jadtloh dio dekot (podo Muhammod sejarah) daa uJang
busur ponah atau lebih dehot (logi)." (Qs. An-Naim [53]: 9)

Sebagaimann tali dengan busumya.

s-iri ii ,#'i 
"6 

l,ri5
t. t'rl lc t

ugl-1 *il )-t*
,

'r[-y*
4856. Dari Asy-syaibani, dia berkata, "Aku bertanya kepadaZin

*nri Abdullah,'Malw jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak)
dua ujung busur panah atou lebih dekat Aagil. Lalu dia
wenyampaikan kepada hamba-Nya (Muhammad) apa yang telah

r*llah wahyukan.' Dia berkata, 'Ibnu Mas'ud menceritakan kepada

*"ami bahwa beliau melihat Jibril memiliki enam ratus sayap'."

l' l" c r\'+ :Ju GriJ,t e
'u.r tfil- Ju, <r?,:i ri o* A ,?\b

Bob,ri"ri 'ri #V a6 i85

t 7',c "d ,lrr.-
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Keterangan Hadits!

(Bab "Maka jadilah dia dekat [pada Muhammad seiara:kJ dua

ujung busur ponah atau lebih dekat [ta7i]) Penafsiran ini baru saja

disebutkan dari Mujahid. Judul bab ini juga hanya tercantum dalam

riwayat Abu Dzar, dan ia dikutip pula oleh Al Ismaili. Kata qaaba

artinya dari tempat pegangan hingga tempat diletakkan tali busur. Al
Wahidi berkata, "Ini adalah perkataan mayoritas ahli tafsir, bahwa

maksud kat4 'qaus' pada ayat ini adalah.busur." Dia juga berkata,

"Namun sebagian berpendapat bahwa qaus di sini adalah hasta, karena

ia biasa digunakan untuk mengukur sesuatu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sepatutnya perkataan inilah yang

lebih kuat. Ibnu Mardawaih meriwayatkan rnelalui sanad yang shahih

dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Kata qaaba artinya sekadar/seukuran.

Sedangkan qausain artinya dua hasta." Jika yang dimaksud adalah

busur tentu tidak akan digunakan dalam permisalan karena ia butuh
digandakan, Bisa saja dikatakan 'mendekati (ukuran) tombak" atau
yang sepertinya. Namun, sebagian mengatakan bahwa ayat itu
seharusnya berbunyi, fakaana qaabai qaus'(maka seukuran dua

qaaba, busur). Sebab 'qaabo' adalatr bagian dari tempat pegangan

hingga tempat mengikat tali busur. Oleh karena itu, getiap busur
memiliki dua'qaaba

',Az-Zajjal berkata, "Allah berbieara kepada orang Arab menurut
kebiasaan inereka.:Adapun maknanya adalah apa yang kamu .biasa

mengukur dengannya. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu

sebagaimana hakikatnya tanpa ada kebimbangan sedikit pun di sisi-
Nya." Sebagian lagi berkata, kata au (atau) pada ayat ini bermakna bal
(bahkan), maka arti ayat tersebut adalah, "Bahkan ia lebih dekat lagi
daripada jarak yang disebutkan." Adapun perbedaan tentang firman-
Nya,"fotadalla" akan dijelaskan pada pembahasan tentang tauhid.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pada bab ini dari Abu An-
Nu'man, dari Abdul Wahid, dari Asy-syaibani, dari ?io, dari
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Abdullah. Abdul Wahid adalah Ibnu Ziyad, Sulaiman adalah Asy-

Syaibani, danZin adalah Ibnu Hubaisy.

;t ui:t;'J,t (e\i 6 :y A e\ii ;\i')i *"i +C it3iiy iirr * r
,pb ,slt'r-Jl 41:.; (Dari Abdullah, ^Maka iadilah dia dekat (pada

Muhammad sejarak) dua ujung busur panoh atau lebih dekat (laqi).

Lalu dia menyampaikan kepada hamba-Nya [MuhammadJ apa yang

telah Allah wahyukan-' Dia berkata, 'Ibnu Mqs'ud menceritalcan

kepada kami bahwa beliau melihat Jibril"). Demikian dia sebutkan

secara ringkas. Maksud, "Dari Abdullah"5 bahwa dia berkata tentang

tafsir kedua ayat ini seperti akan saya paparkan. Kemudian dia

memulai kalimat baru, "Beliau berkata, 'Ibnu Ma'ud menceritakan

kepada kami...'." Bukan berarti Ibnu Mas'ud menceritakan pada

Abdullah seperti ,vang dipahami dari makna zhahir redaksi hadits.

Bahkan Abdullah di sini adalatr Ibnu Mas'ud.

Imam Bukhari meriwayatkannya pada bab berikutnya dari Asy-

Syaibani, dia berkata, "Aku bertanya kepada Zirr tentang firman-

Nya..." lalu dia menyebutkannya, maka redaksi riwayat ini tidak

mengandung kemusykilan. Kemudian Abu Nu'aim meriwayatkan di

kitab l/ Mustakhraj dari Sulaiman bin Dawud Al Hasyimi dari Abdul

Wahid bin Ziyad dari Asy-Syaibani, dia berkata, "Aku bertanya

kepada Zin bin Hubaisy tentang firman Allah, 'Maka jadiloh dia dekat

(pada Muhommod sejarak) dua ujung husur panah atau lebih delut
(l$gi)', dia berl€ta, "Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda...".

Yakni,lbnu Mas'ud.
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"Lolu dia menyampaikan kepada hamba-Nya (Muhammad) apa

yong telah Altah wahyukan." (Qs. An-Najm l53l: 10)

ur'i ii ,fii la{ o6q j" y? et\'-r:L lu 4Jlt "p
dIl

.^
+tl ,lt :. n6., td

JL-ro J^>r., ail '$ 6?f ,SG <,?:i s o,t:p A e\ii
.rt> y*'; .{b 

":t, *l
4857. Dari Asy-Syaibani, aku bertanya kepada Zirr tentang

firman Allah, 'Maka jaditah dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua

ujung busur panah atau lebih dekat (la4il. Lalu dia menyampaikan

kepada hamba-Nya (Muhammad) apa yang telah Allah wahyukan',

dia berkata, "Abdullah mengabarkan kepadaku sungguh dia
Muhammad SAW melihat Jibril memiliki enam ratus sayap."

Keterangan:

(B ab' firrnan-Nya,' I Lolu dia,' me ny amp aiknn lcepada hamb a-Nya
(Muhammad) opa yong. telaki'Allah wahyukan".). Judul bab ini
tercantum dalam riwayat Abu Dzar saja, dan ia juga terdapat dalam
riwayt Al Ismaili. Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Mas'ud
yang telah disebutkan di bab sebeltirnnya.

* A, I I li:tir;l-it (Sesungguhnya dia Muhammad). Kata ganti 'dia'

kembali kepada kata'hamba'.yang disebutkan pada firman-Nyu, sJ!
:* (kepada hamba-Nya), Dal4m riwayat Abu Dzar OiseUu*an, .li

,S-;b ,el, fii (sesungguhnya Muhammod melihat Jibril). Redaksi

ini lebih jelas mengungkapkan maksud kalimat.

Kesimpulannya, Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa yang dilihat
Nabi SAW adalah Jibril sebagaimana pendapat Aisyah RA. Maka

i
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makna ayat itu menunrt pandangan Ibnu Mas'ud adalah, "Dia (Jibril)

menyampaikan kepada hamba-Nya (yakni hamba Allah, yaitu

Muhammad)," sebab Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa yang dekat dan

semakin dekat adalah Jibril, dan dia pula yang mewahyukan kepada

Muhammad. Namun, pendapat mayoritas ulama salaf menunjukkan

bahwa yang mewahyukan di sini adalah Allah. Dia mewahyukan

kepada hamba-Nya, yaitu Muhammad. Diantara mereka ada juga yang

mengatakan "kepada Jibril."

?t-i iju! .'J lOia memiliki enam ratus sayap). Ashim

menambahkan dari Zirr dalam hadits ini, ]LJr 4,ht$t *-lf iE
olili (Berjatuhan dari bulu-bulunya butiran-butiran dari intan dan

yaquth). Hadits ini diriwayatkan An-Nasa'i dari Ibnu Mardawaih.

Adapun menurut redaksi riwayat An-Nasa'i, ui(rri jthr,hNV jV
(Berjotuhan darinya butiran-butiran inton danyaquth [batu mulia).

Firman Allah, s:#t $);t$ti',y ,s?: g

"Sesungguhnyo dio teloh melihot sebogion tondo-aondo

(ke*uosaon) Tuhonnyo yong poling beriot."

(Qs. An-Nrin I53l: lt)

i: o6 ',y g1:'r$ 'rb ht u1, ;f*;i Ar
, .e

.4. C 2 _. _l/ a 2

+ JP a^de ;Je

oilr L u'pi G;; ui; :Ju s:Sir
4t58. Dari Alqamah, dari Abdullah bin Mas'ud RA,'sungguh

diu telah melihat tanda4anda (kchtasoan) Tuhanrya yang paling

besor',dia berkata, "Dia melihat rafraf hijau telah menutupi ufuk."
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Keterangan Hadits:

(Bab "Sungguh dia telah melihat tanda-tanda [kekuasaanJ
Tuhannya yang paling besar",). Judul bab ini tidak tercantum dalam
riwayat Abu Dzar dan Al Ismaili. Kemudian terjadi perbedaan tentang
ayat-ayat tersebut. Dikatakan ia adalah semua yang beliau lihat pada

malam lira'. Namun, hadits di bab ini menunjukkan bahwa yang

dimaksud adalah sifat Jibril AS.

'si| 
fi oii ir q, :# i lt y fi (Darr Abduilah bin Mas,ud,

sungguh dia telah melihat). Yakni berkenaan dengan Penafsiran ayat
ini.

llr il" U'Pi 6;, 
"1; 

@ia metihat rafraf hijau tetah menutupi

ulilk). secara zhahir menyelisihi penafsiran terdatrulu bahwa beliau
melihat Jibril. Namun, maksudnya diperjelas oleh An-Nasa'i dan Al
Hakim dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah bin Mas'ud, dia
berkata, 6\i'Ji olt *ifrt * en *ilo lo' & io' U *f
C')\\ rtli"Jr fi. lMaOi Altah telah melihat Jibril AS mengenakan
'rafraf 

yang telah memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi).
Kedua hadits ini dipadukan bahwa sifat yang disebutkan adalah untuk
Jibril beserta pakaiannya. Dalam riwayat Muhammd bin Fudhail yang
dikutip Al Ismaili, dan riwayat Ibnu Uyainah yang dikutip An-Nasa'i,
keduanya dari Asy-Syaibani, da.'i Zin, dari Abdullah, bahwa Nabi
sAw melihat Jibril memiliki enam ratus sayap yang telah menutupi
ufuk. Maksudnya, yang menutupi ufuk adalah rafraf yang dikenakan
Jibril. Maka penisbatan Jibril menutupi ufuk hanya dalam konteks
majaz.

Dalam riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi dari Abdunahman bin
Yazid, dari Ibnu Mas'ud, 

"ti,-LJt 
'r;. 6'fi U O;j ,t y ,t ,hn st;

,t:\ii (Beliau melihot Jibrit mengenakan hutlah daripada rafraf dan

telah memenuhi apo yang ada di antara langit dan bumi).
Berdasarkan riwayat ini diketahui maksud rafraf, adalah hultah

n
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irakaian yang terdiri dari satu stel) sebagaimana'disebutkan dalam

{ir"nran Allah, :Fi 'V',# 
(mereka bersandar pada rafrafl. Asal

kata rafraf adalah pakaian yang terbuat dari sutra halus dan bagus

tenunannya. Kemudian kata ini masyhur digunakan dengan arti

penutup. Semua yang tersisa dari sesuatu kemudian dilipat maka

dinamakan rafraf Dikatakan, 'Rafrafa ath-thaa'ir bi ianaahaihi",
artinya burung itu mengembangkan kedua sayapnya. Salah seorang

pensyarah Shahih Bukhari berkata, "Mungkin yang dimaksud bahwa

Jibril mengembangkan sayap-sayapnya hingga menyerupai rafraf,"

Demikian yang dia katakan. Akan tetapi riwayat yang telah saya

sebutkan telah memperjelas maksud yang sebenarnya.

2. Firman Allah, ,S iti ,tXt 'nili:;i

"Maka apakah patut komu (hai orang-orang musyrik) menganggap

Al-Lats dan Al Uzzs;'(Qs. An-Najm [53]: f9)

Ly-rr rLs <'sirsclury lI e.t;i:'?'t gr r,tb i, *
'.atG; q>lt
(:- v-r

4859. Dari Ibnu Abbas RA tentang firman-Nya,'laata dan uzza',

"Adapun laata adalah seorang laki-laki yang menumbuk tepung untuk

iemaah haji."

'i,i o,.
i\, ,y)

bt S"-, Sv

t';a;v G:;$
*b'*
^,.;rll U oJ! )

g

./b-lJ, ! ,Jv &?ttr'u*ri;-; €) d
Oz'o>tlt, * e,-\ti'',-bL ;;/

. J'r2*':)'/ttl Ju; :a:(d,



4860. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW

bersabda, "Barangsiapa bersumpoh dan mengatakan dalam

sumpahnya, 'Demi Lata dan Uzza', maka hendaklah ia mengucapkan

'laa ilaaha illallah' (tidak ada sembahan kecuali Allah). Barangsiapa

berkata kepada sahabatnya, 'Kemarilah aku akan beriudi denganmu',

maka hendaklah ia bersedekah."

@:
(Bab "Maka apalcah patut lcamu (hai orang'orang musy'ik)

menganggap Lata dan (Jzza"). Imam Bukhari menyebutkan dua

hadits, salah satunya hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan dari

Muslim bin Ibrahim, dari Abu Al Asyhab, dari Abu Al Jauza', dari

Ibnu Abbas RA. Abu Al Asyhab pada sanad ini adalah Ja'far bin

Hayyan, dan Abu Al Jauzaa' adalah Aus bin Abdullah. Para periwayat

dalam sanad hadits ini semuanya dari Bashrah.

L,;,.i' g-* t;_i-yl'tt Xr ori c$rti:,iurl !? e (Tentang

firman-Nya, 'Lata dan ()zza', "Lata adalah seorong laki-laki yang

menumbuk tepung untuk jamaah haji'). Kalimat 'tentang firman-Nya'

tidak tercantum dalam riwayat selain Abu Dzar. Penafsiran ini juga

hanya b&sal dari Ibnu Abbas RA. Al Ismaili berkata, "Penafsiran ini

sesuai qira'ah mereka yang membacanya laatta (dengan tasydid)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal ini bukan keharusan. Batrkan

kemungkinan ini asalnya, kemudian dihilangkan tasydid karena sering

digunakan. Adapun mayoritas ulama membacanya tanpa tasydid.

Sedangkan bacaan yang menggunakan tasydid diriwayatkan dari Ibnu

Abbas dan sejumlah pengikutnya. Bacaan ini dinukil juga dari Ibnu

Katsir meski yang masyhur darinya adalah tanpa tasydid sama seperti

jumhur.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Amr bin Malik dari Ibnu Al
Jauza' dari Ibnu Abbas, dengan tambahan, n 4t ,P A..Jrt 

td;" oti

\:4 {* if b( '^, qtX-(Dia biasa menumbuk tepung di Hiir, tidak
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seorang pun yang meninumnya melainkan akan gemuk, maka mereka

pun menyembahnya). Kemudian terjadi perbedaan tentang nama laki-

laki ini. Al Fakihi meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, C h; oS

#,:1b:t:tV: q N"tst ,"e'i Wi e.uu,2fu ,P&tsr
*i+ t>6 tJ"Jt ,/9, q : *- * 1,,y,:: c-;'\ fdi ghl- *fo' (Ada

seorong laki-laki pad masa jahiliyah berada di atas sebuah batu besar

di Thaif dan don dia memiliki seekor kambing. Dia pun mengambil air
susu kambing itu, lalu mencampur dengan anggur Thaf serta susu

kering [kejuJ lalu dibuat makanan untuk diberikan kepada siapa pun
yang melewatinya. Ketika dia meninggal, maka mereka

menyembahnya). Adapun Mujahid membacanya .laatta. Serupa

dengannya dinukil pula dari Ibnu .Iuraij. Dia berkata, "Sebagian orang

mengatakan dia adalah Amir bin Azh-Zharib.' Dia seorang hakim

bangsa Arab di masanya.

As-Suhaili menyebutkan bahwa dia adalah Amr bin Luhai bin

Qamtah bin Ilyas bin Mudhar. Dia berkata, "Dikatakan juga dia adalah

Amr bin Luhai, yaitu Rabi'ah bin Haritsah, bapaknya Khuza'ah."

Kemudian salah .seorang pensyarah Shahih Bukhari keliru dalam

menukil perkataan As-Suhaili sehingga dia mengira bahwa Rabi'ah

bin Haritsah merupakan pendapat lain tentang narna Lata, padahal

tidak demikian. Rabi'ah bin Haritsah adalah nama Luhai menurut satu

pendapat. Adapun yang benar bahwa Lata bukanlah Amr bin Luhai.

Al Fakihi meriwayatkan dari jalur lain dari Ibnu Abbas bahwa

,:etika Lata meninggal maka Amr bin Luhai berkata kepada mereka,

Siingguh dia belum mati, akan tetapi dia masuk ke batu." Mereka pun

*renyembahnya dan membangun rumah di atasnya. Pada kitab
'.,{maqib Quraisy disebutkan bahwa Amr bin Luhai adalah orang yturg

tnembawa orang Arab menyembah patung-patung, maka ia

rnendukung riwayat tadi.

Menurut Ibnu Al Kalbi, dia (Lata) adalah Shirmah bin Ghanm.

i-ata berada di Thaif, sebagian mengatakan di Nakhlah, dan sebagian
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lagi mengatakan di Ukazh, namun pendapat pertama lebih benar"

Kemudian Al Fakihi meriwayatkannya juga dari Miqsam, dari lbnu

Abbas. Hisyam bin Al Kalbi berkata, "Adapun Manat lebih dahulu

daripada Lata. Manat dihancukan Ali bin Abi Thalib pada saat

pembebasan kota Makkah atas perintah Nabi SAW. Sedangkan Lata

dihancurkan Al Mughirah bin Syu'bah atas perintah Nabi SAW, saat

bani Tsaqif masuk Islam. Adapun lJzza lebih belakangan dibanding

Lata. tJzza dikultuskan oleh Zhalim bin Sa'ad di lembah Nakhlah di

bagian atas Dzatu Irq. Lalu ia dihancurkan Khalid bin Al Walid atas

perintah Nabi SAW saat pembebasan kota Makkah.

** ,/.'Jui (Dia berkata dalam sumpahnya). Dalam riwayat

An-Nasa'i dan Ibnu Majah -dishahihkan oleh Ibnu Hibban- dari Sa'ad

bin Abi Waqqash terdapat keterangan yang bisa dikatakan sebagai

latar belakang hadits ini. Mereka mengutip dari Mush'ab bin Sa'ad,

dari bapaknya, dia berkata, ,sl;Jqi:rlJU triiii ,tllorar 4l c,:l; tk
illl ,y i,Sut *:1=r; n' ib'4'o).\';,';:; ,oi o*,g.a,>t d.iuit
j qf I i:tLt?nt\1.1xo*i baru saja meninggalkan masa jahiliyah.

Lalu alru bersumpah atas nama Lata dan Uzza. Mako sahabatku

berknta kepadaku, 'Sungguh buruk apo yang engkau.katakan'. Aku

pun menyebutkan hal itu kepada Nabi SAW dan beliau bersabda,

'Katakanlah tidak ada sembahan kecuali Allah semata, tidak ada

sekutu bagi-Nya'.').

Ai Khaththabi berkata, "Sumpah sepatutnya atas nama sembahan

yang diagungkan. Apabila seseorang bersumpah atas nama Lata atau

selainnya, maka telah menyamai orang-orang kafir. Oleh karena itu,

dia perintah untuk segera mengucapkan kalimat tauhid." Sementara

Ibnu Al Arabi berkata, "Barangsiapa bersumpah dengan sungguh-

sungguh atas nama Latta (dan yang sepertinya) maka ia termasuk

kafir. Barangsiapa mengatakannya karena tidak tahu atau lalai maka

hendaklah mengucapkan, 'lao ilaoha illallaah' niscaya Allah
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mengampuninya dan mengembalikan hatinya, dan mengembalikan

lisannya kepada kebenaran, serta menghilangkan kesia-sian. "

O:L-brJi tSTAi]W yU.]$ U;'J (Barangsiapo berkata kepada

sahabatnya, "Kemarilah, aku akan berjudi .denganmu", mako

hendaklah ia bersedekah). Al Khaththabi berkata, "Yakni bersedekah

dengan harta yang hendak dipergunakanrrya berjudi." Pendapat lain

mernbolehkan dengan harta apa saja untuk menebus perkataan yang

telah diucapkannya. An-Nawawi berkata, "Pendapat terakhir inilah
yang lebih benar dan ini pula yang diiindikasikan riwayat Muslim,

i#ru:Li:fi (he ndakt ah b ers e de kah de ngan s e s uat u)! Sebagian

ulama madzhab Hanafi mengatakan wajib baginya membayar kafarat

(tebusan) sumpah. Namun, pernyataan ini masih perlu ditinjau lebih

lanjut.

Iyadh berkata. "Hadits ini menjadi hujjah bagi jumhur bahwa

tekad untuk bermaksiat bila telah menetap dalam hati maka dianggap

sebagai dosa yang dituliskan. Berbeda dengan bisikan-bisikan yang

tidak terus-menerus." Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya tidak tahu

darimana dia menyimpulkan hal itu, padahal dalam hadits ditegaskan

adanya perkataan, "Kemarilah, aku akan berjudi denganmu". Di sini
dia mengajak langsung kepada maksiat. Adapun judi hukumnya
haram menurut kesepakatan, maka mengajak untuk melakukannya

adalah haram, dan ini bukan sekedar tekad. Penjelasan selanjutkan

akan dipaparkan pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar.

Mengenai masalah tekad akan disinggung pada bagian akhir
pembahasan tentang kelembutan hati ketika menjelaskan hadits,

" B ur an gs iapa b e r ke inginan me I akukan s at u ke b ai kan ... "
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3. Firman Altah, cf\r U&i,1
" Dan Manat yang ketigo, yang poling ter*rmoaian (sebagai anak

perempuan Allah)?" (Qs. An-Najm [53]: 20)

,J- 1' J';:, Jtbi litr ;t;:t qi:?,:6llr i,g ;A ?rt S jG

'"b,)tti:-iU#l i; ,'or,L i6 i",ry.Jtr *iiiri ir'

e.'a; :aix,GUG:laj',I'Jr, ?V i.t*1r+ i ,i^3|'St

,s-tr'y ;*.ik- rillJ'oi $ - L*j i ti"' rr;\t
ls * r(,J\r q JL: ott"AktL'*it'.i * e)1,*?
y li )t; r:. tSG - Gy,i arJ; * iu-, - t*.,y.

; i;,ia [*bx ij?tt #t i. u'Y
486l.Dari Az-Ztfin, uku -rnd"nU* rr**, aku berkata kepada

Aisyah RA: Dia berkata, "Orang-orang yang bertalbiyah untuk
thaghut Manat yang berada di Musyallal, mereka tidak melakukan sa'i

antara Shafa dan Marwah, lalu Allah menurunkan fiiman-Nya,
'Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syi,ar Allah,,
maka Rasulullah sAW dan kaum muslimin pun melaksanakan sa'i di.
sana." Sufuan berkata, "Manat berada di Musyallal dari arah eudaid."
Abdurrahman bin Khalid berkata: Diriwayatkan dari Ibnu syihab,
Urwah berkata: Aisyah berkata, "Ia turun berkenaan dengan orang-
orang Anshar. Dahulu mereka dan kaum Ghassan 

-sebelum 
masuk

Islam- bertalbiyah untuk Manat." Lalu disebutkan sepertinya.
Ma'mar berkata, diriwayatkan dari Az-Zvhi, dari Urwah, dari Aisyah,
"Beberapa laki-laki Anshar termasuk mereka yang talbiyah untuk
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Manat -Manat adalatr patung yang terletak di antara Makkah dan

Madinah- mereka berkata, 'Wahai Nabi Allah, kami dahulu tidak

melaksanakan sa'i antara Shafa dan Marwah untuk mengagungkan

Manat'." Lalu disebutkan sama sepertinya.

Keteraigan Ha.dits:

(Dan Manat yang ketiga, yang paling terkemudion (sebagai

anak perempuan Allah)?). Kata'bab' tidak tercantum dalam riwayat

selain Abu Dzar. Penjelasan tentang Manat sudah dipaparkan pada

surah Al Baqarah. Ibnu Katsir dan Ibnu Muhaishin membacanya

"Mana'ah."

'jlli :Qb tirr u1i qril. tii @ku berkata kepada Aisyah M,

nale dia berkata.../. Demikian disebutkan secara ringkas. Adapun

tentang perkataan Urwah telah dijelasakan pada tafsir surah Al
Baqarah. Dikatakan, dia bertanya kepada Aisyah tentang kewajiban

sa'i antara Shafa dan Marwah, padahal Allah berfirman,

"sesungguhnya Shafa dan Marwah adolah sebagian dari syi'ar

Allah." Dikutip juga jawaban Aisyah untuk Urwah sebagaimana

diatas.

+;l ir3 ,iUL 'SA 
6n7yan berkata, "Manat di Musyallol").

Musyallal adalah tempat di Qudaid di arah pesisir, ia adalah gunung

yang dilewati ketika menuju Qudaid.

li U (Dari arah Qudaid). laadalah tempat antara Makkah dan

Madinah.

yq ft * f.e i.f ),'*'Jtlt {Abdurrahman bin Khatid

:seriwra: Diriwayatkan dari lbnu Syiliabl. Abdunahman bin Khalid

adalah Ibnu Musafir, sedangkan Ibnu Syihab adalah Az-Zulvi. Adz-

ilzuhali dan Ath-Thahawi meriwayatkan dari Abdullah bin Shalih dari

Al-Laits dari Abdunahman secara panjang lebar.
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'y;io,,tit1i r:|,!-'oi J$ LLb: g tirs fl\r eu:i (rurun

berkenaan dengan kaum Anshar. Merekn dan kaum Ghassan sebelum

masuk Islam bertalbiyah untuk Manat, sanxa sepertinya). Yakni

seperti hadits Ibnu Uyainah yang sebelumnya. Al Fakihi

meriwayatkan dari Ibnu Ishaq, dia berkata, "Amr bin Luhai

menempatkan Manat di pesisir pantai yang berdekatan dengan

Qudaid. Mereka melaksanakan haji ke tempat tersebut dan

mengagungkannya. Apabila mereka thawaf di Ka'bah, bertolak dari

Arafah, dan selesai dari Mina, mereka pun datang ke Manat dan

bertalbiyah untuknya. Barangsiapa bertalbiyah untuknya, maka dia

tidak melaksanakan sa'i antara Shafa dan Marwah."
. ", ,,,.Ll "# )t61 (Ma'mar berkata.../. Penafsiran ini diriwayatkan

Ath-Thabari dari Al Hasan bin Yahya dari Ab$trrazzaq secara

panjang lebar. Hadits ini telah disebutkan secara lengkap melalui jalur

lain dari Az-Zuhri pada pembahasan tentang haji.

*yt j e ,y "ni,-,o lPatung yang terletak di antara Makkoh dan

Madinah). Penjelasannya telah disebutkan di tempatnya. Ia terletak di

antara Makkah dan Madinah seperti yang telah disebutkan.

ftXoA.Lfi @ntuk mengagungkan Manat, sama sepertinya).

Kelanjntannya terdapat dalam riwayat Ath-Thabari , of gf i W ,I4
L1)J'*5 (Apakah atla dosa bagi kami untuk sa'i antara keduanya?).

Di dalamnya dikatakan juga, "Az-Zuhri berkata, aku menyebutkan hal

itu kepada Ubay bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyarn, lalu dia

menyebutkan haditsnya dari sejumlah ahli ilmu." Pada bagian akhir

disebutkan ,'.)J- -J',;: Jb',i l4ts ,#-it eu:t (Turun pada

kedua kelompok itu sekaligus; mereka yang sa'i dan yang tidak sa'i).

FATHUL BAARI - 181



4. Firman Allah, t1l&ri &,t/ri.Lu

" Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah @ia)."
(Qs. An-Najm [53]: 62)

.u,t3 ,y.t r\i it'3'*"1:ra'rfr r oW d.r ^ne

4862. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Nabi SAW sujud

ketika membaca surah An-Najm, dan orang-orang muslim, orang-

orang musyrik, jin, dan manusia juga ikut sujud."

Riwayat ini dinukil juga oleh Ibnu Thahman dari Ayyub, tetapi

Ibnu Ulayyah tidak menyebutkan Ibnu Abbas.

ilo & ?rr *1, *t * *
J* At J';'r'te; ,'JG

1a'),1i. -\>r*e qtJ ,y lE iti 
^;-l:)

*
4863. Dari Abdullah RA, dia berkata, "Surah pertama yang

diturunkan dan memuat ayat sajdah adalah surah An-Najm." Dia

berkata, "Rasulullah SAW sujud dan orang-orang yang bersamanya

juga ikut sujud, kecuali seorang laki-laki yang aku lihat mengambil

segenggam tanah, lalu sujud di atasnya. Aku pun melihatnya sesudah

itu terbunuh dalam keadaan kafir. Dia adalah Umayyah bin Khalaf."
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Keteransan Hadits:

(Bab "Maka bersuiudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia)")'

Dalam riwayat Al Ashili disebutkan,rii,tiLrI (Dan bersujudlah), tetapi

ini tidak benar.

At, of ;irl tt'itL"jiti;':r;) fru;rjlo h' ou Ct'#
iiltt Q,'labi SAW sujud ketika membaca surah An-Naim, dan orang-

orang muslim, orang-orsng musyrik, iin, dan manusia iuga ikut sujud

bersamanya). Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, "Ibrahim bin

Thahman".

c+ i.t 
-& i.t'i* ls @an lbnu (Ilayyah ttdak menvebutkan

Ibnu'Abba,s). Adapun jalur Ibrahim bin Thahman dinulil A1 Ismaili

melalui sanod yang maushut dari Hafsh bin Abdullah An-Naisaburi

dengan redaksi, u.-.!)' t4'ti,;' 
'.";l' 

€ ';1" eti'ti-lt /'i t'Jti ifl
t;,ir1 

$esungguhnya dia berkata ketika turun surah yang disebutkan

An-Najm didalamnya, 'Telah sujud untulcnya manusia dan iin'.). Hal

ini telah disebutkan pada sujud Tilawah. Adapun maksud Ibnu

Ulayyah bahwa dia menceritakannya dari Ayyub melalui jahx mursal.

Demikian juga diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah darinya. Namun, hal

ini tidak mengurangi kekuratan hadits, karena dua periwayat tsiqah

(terpercaya) telah menukilnya dengan sanad yang maushul, yaitu

Abdul Warits dan Muhammad bin Thahman.

Ultt5o1r1 Qin dan manusial. Diulanginya penyebutan jin dan

manusia meski telah tercakup pada kalimat, 'orang-orang muslim',

adalah untuk menafikan asumsi bahwa hal itu dikhususkan untuk

manusia. Saya akan menyebutkannya pada hadits sesudahnya. Al

Karmani berkata, "Orang-orang musyrik zujud bersama orang-orang

muslim, karena ia merupakan sujud yang pertama kali turun, maka

mereka hendak menentang kaum muslimin dengan bersujud kepada

sembahan mereka, atau mereka melakukannya tanpa sengaja, atau

mereka saat itu takut menyelisihi kaum muslimin." Saya (Ibnu Hajar)
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katakan, ketiga kemungkinan ini perlu ditinjau kembali. Kemungkinan

pertama dikemukakan oleh lyadh. Adapun kemungkinan kedua

menyelisihi redaksi hadits Ibnu Mas'ud, dimana dia menambahkan

pengecualian seorang laki-laki yang mengambil tanah dan meletakkan

dahinya di atas tanah itu. Hal ini secara tegas menyatakan bahwa

mereka melakukannya dengan sadar. Adapun kemungkinan ketiga

lebih sulit diterima, karena saat itu yang merasa takut adalah kaum

muslimin, bukan sebaliknya." Dia juga berkata, "Adapun pendapat

yang mengatakan bahwa yang demikian itu disebabkan gangguan

syetan saat beliau SAW membaca, maka itu tidak benar, baik menurut

akal maupun riwayat." Bagi siapa yang rnerenungkan penjelasan saya

pada tafsir surah Al Hajj, maka akan mengetahui segi kebenaran

dalam masalah ini.

i' io 'f (Dari Abdutlah). Dia adalah lbnu Mas'ud. Abu Ahmad

yang disebutkan dalam sanad hadits ini adalah Muhammad bin

Abdullah bin Az-Zubair Az-Zubairi.

et * io' ,o,; yt l'i't'sli ,JG ,,'J;,tti;tu q.uli a1't:' S\i

(Surah yang pertamo diturunkon dan memuqt ayat sajdah adalah An-

Najm. Dia berkata, "Rcsulullah SALI| bersujud..."). Maksudnya,

ketika selesai membacanya. Pada tafsir surah Al Hajj -dari hadits Ibnu

Abbas- telah saya jelaskan tentang hal itu dan penyebabnya.

Kemudian dalam riwayatkan Zakariya, dari Abu Ishaq, di awal hadits

ini disebutkan, ojb't? *r# ar *p a' 'J';)W,'6t3:,rat'$ 
)\1';t1

prl-Jt ,.r ltt (.Sesu ngguhnyi ,rrot pr,rto*o yang dikumandangkan

terang-terangan oleh Rasulullah SAW dengan membacaknnnya di

hadapan orang-orang adalah surah An-Naim). Dia menukil juga dari

Zuhair bin Mu'awiyah, pajJr ,,d!r ob 6fi, ajy J"i (Surah pertama

yang dibocakannya di hadapan orang-orong adalah An-Najm).

)itJ )! (Kecuali seorang laki-laki). Dalam riwayat Syu'bah pada

pernbahasan tentang sujud tilowahdisebutkan , \17:St 4bi'd,6 6!
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12;'U k tiit q ,y; iel .lL.,-,, (Tidak ada seorang pun di antara

mereka yang hadir melainkan bersujud. Lalu seorang laki-laki di

antara mereka mengambil segenggam kerikit). Secara zhahir, mereka

sujud semuanya. Namun, An-Nasa'i meriwayatkan melalui sanad

yang shahih dari Al Muththaiib bin Abi Wadaah, dia berkata, Uti;
'lr.-;i ol ir#t'y u'#i*5 4u,**i y\' p luoui s,tw

membaca surah An-Najm di Makkoh. Beliau sujud dan sujud pula

orang-orang dt sisinya. Adapun aku enggan untuk sujud). Saat itu dia

belum memeluk Islam. Kemudian Al Muththalib berkata, "Aku tidak

akan meninggalkan sujud selamanya ketika membacanya." Maka

pernyataan Ibnu Mas'ud dipahami sesuai yang dia ketahui.
,, ,.

qti',y rii (Segenggam dari tanah). Dalam riwayat Syu'bah, lrif

7ti'ri ,* y (Segenggam kerikil atou tanah).

^1b're-i (Dia sujud di atasnya). Dalam riwayat Syu'bah

disebutkan, r;"j. iJ4( :JG *: JtUsT loio mengangkatnya ke

wajahnya dan berkata, 'Cukuplah ini bagiku'.).

ti6 S-l U. iil17 6m mehhatnya sesudah itu terbunuh dalam

keodaan kofir). Dalam riwayat Syu'bah, "Abdullah bin Mas'ud

berkata, tiS'Sd U.Ui1"gO (Sungguh qku telah melihatnya se.cudah

itu terbunuh dalam keadaan kafir).
.1, tolr.l,r-d" U. +i''*s (Dia adalah Umoyyah bin Khalafl. Pernyataan ini

tidak iercantum dalam riwayat Syu'bah. Isra'il menyetujuinya dalam

menyebutkan Zakariya bin Abi Za'idah dari Abu Ishaq yang dikutip

Al Ismaili, dan inilah yang menjadi pegangan. Dalam riwayat Ibnu

Sa'ad dikatakan bahwa yang tidak sujud adalah Al Walid bin Al
Mughirah. Dia berkata, "Ada juga yang mengatakan dia adalah Sa'id

bin Al Ash bin Umayyah." Namun, pernyataan ini mengherankan,

mengingat adanya penegasan bahwa laki-laki tersebut adalah
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Umayyah bin I(halaf. Disamping itu, orang-orang yang disebutkannya

tidak seorang pun yang terbunuh dalam perang Badar.

Dalam tafsir Ibnu Hibban disebutkan bahwa dia adalah Abu
Lahab. Sementara dalam kilab Syarh Al Ahkam karya Ibnu Bazizah

disebutkan bahwa dia adalah munafik. Namun, ditanggapi bahwa

kisah ini berlangsung di Makkah tanpa ada perselisihan, sementara

kemunafikan belum ada saat itu. Al Waqidi menegaskan kejadiannya

berlangsung di bulan Ramadhan tahun ke-5 setelah kenabian. Saat itu
rombongan hijrah pertama ke Habasyah kembali di bulan Rajab ketika

peristiwa itu sampai kepada mereka, maka mereka kembali dan

mendapati orang-orang Makkah tetap seperti semula dalam kufur.

Akhirnya terjadilah hijrah kedua ke Habasyah.

Ada juga kemungkinan keempat, orang itu tidak sujud.

Sedangkan pernyataan Ibnu Mas'ud harus dipahami sesuai apa yang

dia ketahui seperti saya katakan ketika menggabungkannya dengan

hadits Al Muththalib. Namun, laki-laki yang disebutkan dalam hadits

Ibnu Mas'ud tidak bisa ditafsirkan lain, kecuali Umayyah berdasarkan

penjelasan terdahulu.
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';*V\.S;YG

s4. SURAH TQTARABAT AS-SAA'AH (Ar QAMAR)

.ot , o -1 z )o.z ,/, i,,ot
*L,le (-ls)tS) coL:,. :(J?)/) i .a ; ) .z r ':1y,iiy:i,6t1.i JU

q,t; { i i'k,(-F i,k dl *t L)>i4*\ .t1'}L

.,-ril.3r :quh&iy f ;t'JLr) .i)t o'):)Ll- :1\a;i1 .xrr

)q ,1y;;,,Ji5 .6:jd:i*b:i; Su, .Lt;t 
'1-u;irirl

*rt irtil :(f) .L; ) i',#t :Oz\')tt) 
? f *t C

i*" '"; Lrl,- (p) .:.*f , {4* rt,ir? aa G

.*=J;itt C;t:1r-lry
Mujahid berkata: Mustamirr artinya pergi (hilang). Muzdajar

aninya larangan. Wazdujir artinya dilanda kegilaan. Dusur artinya

tulang-tulang perahu. Bagi siapa yang dikafirkan; dia berkata,

"Dikafirkan untuknya sebagai balasan dari Allah." Muhtadhir artinya

mereka mendatangi air. Ibnu Jubair berkata: Muhthi'iin aninya

berjalan cepat, yaitu al khabath as-siraa' (berjalan terburu-buru).

Ulama selainnya berkata; dia memegang dengan tangannya dan

menyembelihnya. Al Muhtazhir artinya seperti pagar dari pohon yang

terbakar. Wazdujir; berasal dari kata zajartu (aku mencegah). Kufir;
kami lakukan kepadanya dan kepada mereka apa yang kami lakukan

sebagai balasan atas apa yang dilakukan terhadap Nuh dan para

pengikutnya. Mustaqarr artinya adzab yang sebenarnya. Dikatakan, a/

asyir aftinya berfoya-foya dan bersikap angkuh.

,, ,.
. .-al:
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Keterangan:

(Surah iqtarabat As-Saa'ah. Bismillaahirrafomaanirrahiim).
Demikian disebutkan Abu Dzar. Adapun periwayat selainnya hanya
menyebutkan "iqtarabat as-saa'ah". Surah ini biasa juga disebut surah

Al Qamar.

L lri ,(y,;:*\ ,y6 S6'lUuiattid berkata; Mustamirr artinya

pergi [hilangJ). Penafsiran ini dinukil Al Firyabi melalui sanad yang

maushul dari jalurnya, "Firman-Nyu, 'r;it"6-::.:rtbUt *;;St (Telah

deknt (datangnya) saat itu dan telah terbelah bulan), dia berkata:
Mereka melihatnya terbelah, dan mereka berkata, 'Ini adalah sihir
yang akan pergi." Abdunazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari

Qatadah. dari Anas. Dia pun menyebutkan hadits marfu'. Kemudian di
akhir disebutkan, "Beliau membaca ayat ini hingga firman-Nyu, "4
W, dia berkata, 'Yakni akan pergi'. Makna'akan pergi'adalah akan

hilang dan terungkap kebatilannya. Ada juga yang mengatakan

maknanya adalah'akan berlalu'.

oG :(f':'j'1 (Muzdajar artinya larangan). Penafsiran ini dinukil

Al Firyabi melalui sanad yang maushul dari Mujahid sehubungan

firman-Nya, -fr|'i +i u lg(yr iA;E 
"rilj (Sungguh teloh datang kepada

mereka kisah-kisah yang terdapot padanya cegahan). Dia berkata,

"Maksudnya adalah Al Qur'an." Kemudian dinukil dari Umar bin

Abdul Aziz, dia berkata , {ir y??t iv*i' I ,yi (Dihatatkan apa

yang halal dan diharamkan apa yang haram). Adapun kata

"mutonaohin" artinya puncak larangan dan tidak ada lagi tambahan.

\-fJ+'*rJt| Lr\tj> (lYazdujir artinya dilanda kegitaan). Al

Firyabi menukilnya melalui sanad yang maushul dari Mujahid.

Bagian ini termasuk perkataan mereka dan dihubungkan kepada

perkataan mereka, "kegilaan". Namun sebagian mengatakan ia
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termasuk kabar dari Allah akan perbuatan mereka, bahwa mereka

telah mencegahnya.

a:3;t L*i ,(ii) (Dusur artinya tulang-tulang perahu). Bagian

ini dinukil Al Firyabi melalui sanad yang mtaushul dan Ibnu Abi
Najih dari Mujahid. Ibnu Mundzir dan Ibrahim Al Harbi

meriwayatkan dalam kitab Al Gharib dari Hushain dari Mujahid dari

Ibnu Abbas, dia berkata, 'tAl Alwaafo artinya papan-papan perahu.

Sedangkan dusur adalah tulang-tulangnya yang menguatkan perahu."

Kemudian dinukil dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang

firman-Nya, i;} dia berkata, "Yakni paku-paku." Makna ini pula

yang ditegaskan Abu Ubaidah. Abdunazzaq meriwayatkan dari

Ma'mar dari Qatadah, "Al Alwaafo adalah alat penggerak kapal,

sedangkan dusur adalah alat untuk memaku papan-papan kapal."

yt qitT 'd'f i,e 1f of g1 @agi siapa yang dikafirtran;

dia berkata, "Dikafirkan untuknya sebagai balasan dari Allah".).
Pemyataan ini dinukil Al Firyabi melalui sanadyatgmaushul, OS d.
yu, F (Bagi siapa yang kufur kepada Altah). Hal ini mengisyaratkan

bahwa dia membacanya "kafaro". Adapun bacaan "kufira" akan

dibahas mendatang.

,U.ir o't;;;" ,(P) (Muhtadhir artinya merekn mendatangi

air). Bagian ini dinukil Al Firyabi melalui sonad yang maushul dari, ',jalur Mujahid, a56t c.itr l5i s.r,;lr tt3lla^'-(Mereka datang ke tempot air

apabila unta telah pergi).

LfJ.Jlt a;;Sr,o),1:3r :1ffi1 f U1 SGi pnuJubir berkata;

Muhthi'iin artinya berjalan cepat, yaitu al khabat as-siraa' [berjolan
terburu-burufi. lbnu Abi Hatim meriwayatkan melalui sanad yang

maushul dari Syarik dari Al Afthas, dari Sa'id bin Jubair tentang

firman-Nya dalam surah Al Qamar ayat 8, gri-Jr ,4',ry (mereka

datang dengan cepat-cepat kepoda penyeru), dia berkata, "Muhthi'in
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adalah an-naslan (berjalan dengan cepat)." Adapun cara baca kata,

oy-:-lr telah diterangkan pada tafsir surah Ash-Shaaffaat. Kata al

khabat adalah penafsiran kata an-naslaan, sedangkan kata as-siraa'

adalah penekanan kata al khabat.Ibnu Mundzir meriwayatkan dari Ali
bin bi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya,|fi, iiu
berkata, "Yakni mereka memandang." Sementara Abu Ubaidah

berkata, "Al Muhthi'artinya orang yang terburu-buru."

LJ:jd :F, *4 i'* JLti (Ulama setainnya berkata: Dia

memegang dengan tangannya dan menyembelihnya). Dalam riwayat

selain Abu Dzar disebutkan "fa'athaha'i Ibnu At-Tin berkata, "Aku
tidak mengetahui sisi pembenaran kata "fa'athe" kecuali jika
dikatakan terjadi pembalikkan huruf. Karena kata al 'athwu artinya

mengambil. Seakan-akan dia berkata, "Dia mengambilnya dengan

tangannya." Saya (lbnu Hajar) katakan, hal ini dikuatkan dengan

riwayat Ibnu Al Mundzir dari jalur Mujahid, dari Ibnu Abbas tentang

firman-Nya ,'F; &t;l dia berkata, "Mengambil dan menyembelih."

g4 :,-3r q )q,1p;i.l,ir; (Al Muhtazhir artinya seperti

pagqr dari pohon yang terbakar). Ibnu Al Mundzir menukilnya

melalui sanad yang moushul dari lbnu Juraij, dari Atha', dari Ibnu

Abbas, sama sepertinya. Kemudian dinukil dari Sa'id bin Jubair, dia

berkata, "Tanah yang terjatuh dari tembok." Abdurrazzaq

meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah tentang firman-Nya dalam

surah Al Qamar [54] ayat 31, *3'Lit n*;i$ dia berkata, "Maknanya,

seperti arang yang terbakar." Ath-Thabari menukil dari Zaid bin

Aslam, dia berkata, "Orang-orang Arab biasa membuatkan pagar

untuk unta dan hewan ternak dengan menggunakan duri-duri kering.

Inilah yang dimaksud firman Allah, t-a&,$ # Dia menukil pula

dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, "Maksudnya, tanah yang berjatuhan

dari tembok."
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t ... t '. i.
o,J13 Cf ,til' :1g!\r11 ((azdujir; berasal dari lata zajartu [aku

mencegah). Ini adalah perkataan Al Farra'.

a6,-b11 g9...l,eJc t;J."(h tii 6 #.t ". M ,(i, 6ufrr; Kami

tatuin k podoryo' dan kepada mereka opa yang knmi latatkan

sebagai balasan apa yqng dilakukan terhadap Nuh dan para
pengikutnya). Ini adalah perkataan Al Farra' disertai tambahan, "Dia
berkata, 'Mereka ditenggelamkan karena Nuh', yakni dengan sebab

Nuh. Kzlra artinya diingkari." Kesimpulannya, apa yang menimpa

mereka (ditenggelamkan) adalah balasan atas perbuatan mereka

kepada Nuh yang diingkari dan didustakan, maka Nabi Nuh diberi
imbalan seperti itu atas L.r,*uf*ya menghadapi mereka. Adapun

Humaid membacanya, ,-nS UL.5 4 *tljr (balasan bagi mereka yang

kufur), yakni bagi kaum Nuh.
l, t .'., f'-,.,f "qt.O 6*X; (Mustaqarr artinya adzab yang sebenarnya).lni

adalah perkataan Al Fana'. Ibnu Abi Hatim menukil pernyataan yang

semakna dengannya dari As-Sudi. Abd bin Humaid meriwayatkan

dari Qatadah tentang firman-Nya dalam surah Al Qamar ayat 38, l;r.ii,
t'-, . ,
}t; (adzab yang kekal), yakni kekal bagi mereka yang menuju

neraka jahannam. Sementara ibnu Abi Hatim meriwaya&an dari
Mujahid, dia berkata, "Firman-Nya dalam surah Al Qamar ayat3, '$ I
tfu 

it (dan tiap-tiap urusan ada ketetapannya), yakni hari kiamat."

Kemudian dinukil dari lbnu Juraij, dia berkata, "Yakni kekal bagi

siapa yang mendapatkannya. "

ji'hrt a:Sr ,qq\'l lq (Dikataknn Al Asyir adaloh berfoya-foya

dan bersikop angkuh). Abu Ubaidah berkata tentang firman-Nya
dalam surah Al Qamar ayat26, 4\t Lr'i3r ,f ,:utt*, (Kelak

mereka akan mengetahui siapakah yang sebenarnya amat pendusta
lagi sombong), "Al Asyir adalah yang berfoya-foya dan angkuh".

Mungkin juga berasal dari kata an-nasyaath (bersemangat), sesuai
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qiro'ah jumhur (mayoritas). Sementara Abu Ja'far membacanya a/

asyarr (paling buruk). Disamping itu, masih terdapat bacaan-bacaan

lain yang tergolong syadz (ganjil). Adapun yang dimaksud 'kelak'

adalah hari kiamat.

1. Firman Allah, t*-f- ai-ti t\{'Ob ,'Pt',i:;,:

"Bulan telah terbeUn. Oanii*a mereka loroog-orong musyrikin)

melihat sesuatu tanda (mukiizat), mereka berpaling."
(Qs. Al Qamar [sal: 1-2)

,* ?tr ,)* "i,r Jrj .t€ ,*.'rat'"e*t iJs 'iX ;t f
\t k lnr J"ir'tr* ,i:'r:, i'l', ,Ft o'f ';'i r;a'1 1,*,,

.t'rlp,,t ,y;j e
4864.Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Bulan t"rUA*t meryadi

dua bagian pada masa Rasulullah; satu bagian di atas gumrng dan satu

bagian di bawahnya. Rasulullah SAW bersabda, 'Sal<sikanlah'."

4865. Dari Abdullah, dia berkata, "Bulan terbelah menjadi dua

bagian, dan kami bersama Nabi SAW. Beliau bersabda kepada kami,

' Saks ikanlah... s al<s ikanl ah'. "

A

4Il

,6'*': * \t ,k 4t e ,*'t';"at',i-t,iu 1' r3 *
t"rl-s3,t t"r3-43t ,$ i6 #"s

* dt16: eA
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4866. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, ,'Bulan terbelah pada
zilmanNabi SAW.'

/O

.;i)l

aVt.itrit,{ "&;Li k'$i J:L,JG & ht ua, "J *

4867 - Dari Anas RA, dia berkata, "penduduk Makkah meminta
agar diperlihatkan tanda/bukti kepada mereka, maka beliau
memperlihatkan terbelahnya bulan kepada mereka. "

f7'rat',irt riG;i *
4868. Dari Anas, dia berkata, ,'Bulan terbelah *"rr;uai a.ru

bagian."

Keterangan:

(Bab bulan terbelah. Dan jitra melihat tanda, mereks berpaling).
Judul bab ini tidak tercantum pada selain riwayat Abu Dzar.
Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits tentang terbelahnya
bulan melalui dua jalur, yaitu dari Ibnu Mas'ud dengan kata, ;6sp
(dua bagian), dandari Ibnu Abbas, ^qb ir ,k ,4, i6i e ,"at "r*t

Ft;'t (Bulan terbelah pada ,r*on Nabi sAlrt). 
-rtuiit, 

Ibnu Abbas

diriwayatkan dari Yahya bin Bukair, dari Bakr, dari Ja'far, dari Irak
bin Malik, dari Ubaidillah bin Abdullah bin utbah bin Mas'ud. Bakr
adalah Ibnu Mudhar, dan Ja'far adalah Ibnu Rabi'ah. Kemudian dari
Anas disebutkan, q A;"otk ,Fi ,)i, (penduduk Makknh meminta

agar beliau memperlihatkon bukti kepada mereka). Dinukil pula
melalui jalur lain dari Anas, u-"?'*jilr'rix, (Buran terbelah menjadi
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dua bagian) yang telatr dijelaskan secara detail di awal pembahasan

tentang siratr Nabi.

2. Firman Anah, 'J+ 
4t; AUSiUi g oC eit? *t, €;n

fu"1
"Yang berlayar dengan pemeliharaan Kami sebagai balasan bagi

orang-orang yang diingkari (Nuh). Dan sesungguhnya teluh Komi
jadikan kapal itu sebagai pelaiaran, moka adakah orong yang mau

mengambil pelajaran?" (Qs. AI Qamar [5al: 1a-15)

y\t :y "Y,r:i 
W;\i & s't a{ ii,r ;f ,i;a Js

Qatadah berkata, "Allah mengabadikan bahtera Nuh hingga

didapati oleh generasi awal umat ini."

qi,t'M)?;"*'t !r\t J:"Ut.s :i6 nr re *
4869. Dari Abdullah, dia berkata, "Nabi SAW membaca, 'Maka

adakah orong yang mengambil pelaiaran?"'

Firman Allah, $U'UJP iitl ttti';)t g,,-i;;i :

"Dan sesungguh*o'*^O Kami mudahkan Al Qurtan untuk

pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelaiaran?"

(Qs. Al Qamar [5al: 17)

'^tlr; (; ti;,irr;J iu
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Mujahid berkata, "Yassarnaa (kami mudahkan), yakni kami
permudah bacaarrya."

*ik'(t *j ^lL

;-\t JL )Lr'er'^fi ot;;r,eri *
(f"f ,a|k) fiifi i' + '.-; ,is

.\ri qf.ti,t|p)Gi:i- *', *h,
4871. Dari Abu Ishaq, sesungguhnya dia mendengar seseorang

bertanya kepada Al Aswad, "Apakatr dibaca fahal min muddadr'atau
'mudzdzakir'?" Dia berkata, "Aku mendengar Abdullah membacanya,

fahal min muddakkir', seraya mengatakan aku mendengar Nabi SAW
membacanya,'fahal min muddakir', yal*i menggunakan huruf dal..

\t & dt* ii; ir ,{, yt'? .f
6u e'r€)

4870. Dari Abdullah RA, dia berkata: Dari Nabi SAW bahwa

beliau biasa membaca, "Makn adakah orang yang mengambil'
pelajaran?"

Firman Allah, j4 4lte ots LiJi # ,p |Qjli
l. ,

" (Seakan-akan) mereka pokok kurma yang tumbang, Maka
betapakah dahsyatnya adzab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.,,

(Qs. Al Qamar [5a12CI-21)

,fi'_,i,f,ii'&
,k dtLi;j:JG
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3. Firman Allah, e*u: y;,:J €,4, tlgi

"Maka jadilah mereka seperti rumput-rumput kering (lung
dikumpulkan oleh) yong punya kandang binatang. Dan

sesungguhnya telah Komi mudahkan Al Qur,an untuk pelojaran,
maka adakah ordng yang mau mengambil pelajaran?,,

(Qs. AI Qamar [sal: 31-32)

..4

',Y4 
i*,orpr

fu

"[+>f; ei *ht .* 4t,f ^-ht,fr yt*t

fi,t',k)G'tk fi &'t grht;*. dt*
.6'"f 'J"rff'&q\i

c

H

4872. Dari Abdullah RA, dari

"Fahal min muddakir" ayat.

4. Firman Allah, s;u1 g.tib ri:i

U\r 1f"i
Nabi SAW, beliau membaca,

W"qt.ti'i:;:'4;+*,
"Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa adzab yang

kekal. Maka rasakanlah adzab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.,'
(Qs. AI Qamar [sal:38-39)

) . o/ c /
o})l J"c Jf

E{Jhi't;r,

4873. Dari Abdullah, dari Nabi SAW, sesungguhnya beliau
membaca, "Fahal min muddakir, walaqad ahlalcnaa asyyaa'akum

fahal min muddakir" (maka adakoh orang yang mau mengambil
pelajaran'? Dan sesungguhnya telah Kami binasakan orang yang
serupa dengan l<amu. Maka adakah orang yang mau mengambil
pelajaran?).
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6;i"e,

4874. Dari Abdullah, dia berkata, "Aku membacakan kepada

Nabi SAW, fahal min mudzdzakir', makaNabi SAW bersabda, fahal
min muddakir'."

Keterangan:

(Bab "Yang berlayar dengan pemeliharaan Kami sebagai
balasan bagi orang-orqng yang diingkari [NuhJ".). Selain Abu Dzar
menambahkan ayat yang sesudahnya, dan ayat inilah yang selaras

dengan perkataan Qatadah.

-i, :y F.,tt r4stii ,? * y\, g.i ,isut )ri lgatadah

berkata, "Allah mengabadikan bahtera Nuh hingga didapati oleh
generasi awal umat ini"). Pernyataan ini dinukil Abdunazzaq dari
Ma'mar dari Qatadah -sesuai redaksinya- disertai tambahan, ,#
'Aty'ir (Di atas [gunungJ Judirt., Ibnu Abi Hatim mengutip dari

Sa'id, dari Qatadah, dia berkata, ,'isi71;Vt ,/\i e. 'a4!-lr iirr .ri;f
titij4ti t^:Li;. *4 & up oiir o.r u",ti ety ,p (Auah

mengabadikan bahtera itu di witayah jazirah sebagai pelajaran,
hingga dilihat oleh generasi awal umat ini, dan berapa banyak
p e r ahu s e s udahny a t e I ah hanc ur b e r ke p in g- ke p i n g).

q"tJ,,f|yi>'fi"ot, ,fi 6ahwa beliau mtembaca, fahal min

muddakir'). Disebutkannya hal ini, karena sebagian ulama salaf
membacanya 'mudzdzakir'. Pemyataan serupa dinukil juga dari

Qatadah. Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan lima judul bab

untuk hadits ini. Pada setiapjudul disebutkan satu ayat dari surah yang

sedang dibahas. Seluruh riwayat-riwayat menyatu pada Abu Ishaq dari
Al Aswad bin Yazid. Dia menyebutkan semua hadits itu untuk

,k 4t ,t'irii 'ju "br ,* d
-t',ki,),&i*ht epti*

|ki>'&, + ir
.(
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menjelaskan bahwa kata'muddakir' adalah satu Kemudian kalimat
'fahal min muddakir' diulang beberapa kali dalam surah ini sesuai

pengulangan kisahnya, untuk membangkitkan pemahaman para
pendengar agar mereka mengambil pelajaran.

Pada hadits pertama Imam Bukhari mengutip perkataan

Mujahid, "Kami mudahkan, yakni kami permudatr membacanya."

Pada hadits kedua dia mengutip dari Abu Ishaq, dia mendengar

seorang laki-laki bertanya kepada Al Aswad, "Apakah dibaca 'fahal
min muddakir' atavkah'mudzdzakir'." Lalu dia menyebutkan hadits

yang dibagian akhir disebutkan, "Yakni menggunakan huruf dal-"
Adapun redaksi hadits ketiga dan keempat srlma seperti hadits

pertama. Sedangkan redaksi hadits kelima; dari Abdullah, "Aku
membacakan kepada Nabi SAW,'fahal min mudzdzakir', maka beliau
bersabda, 'fahal min muddokir'."

Riwayat dari Mujahid dinukil Al Firyabi melalui sanad yang
maushul dan akan disebutkan kembali pada pembahasan tentang

tauhid. Asal kata muddakir adalah mudtakir . Huruf ra ' diubah menj adi

dal,karena tempat keluarnya dari mulut sangat berdekatan. Setelah itu
kedua huruf tersebut digabung dan diberi tanda tasydid (ganda).

Jalur keempat hadits ini dinukil dari Muhammad, dari Ghundar,

dari Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari Al Aswad, dari Abdullah.

Muhammad yang dimaksud mungkin Ibnu Al Mutsanna, atau Ibnu

Basysyar, atau Ibnu Al Walid Al Basari. Al Ismaili meriwayatkannya

dari Muhammad bin Basysyar. Sedangkan Yahya yang disebutkan

sebagai periwayat hadits kelima adalah Ibnu Musa.
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5. Firman Auah, j.t:,'ojiti;*ir i:#
"Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke

belakang.t' (Qs. Al Qamar [5al: 45)

.dfur b.j;,
4875. Dari lbnu Abbas RA, sesungguhnya Rasulullah SAW

berkata, dan dia berada di Kubah pada perang Badar, ,,Ya Allah, aku
memohon kepadamu perjonjian dan janji-Mu. Ya Allah, jika Engkau
menghendaki maka Engkau tidak akan disembah sesudah hari ini.,,
Abu Bakar memegang tangannya dan berkata, "Cukuplah bagimu
wahai Rasulullah, engkau telah memohon terus kepada Tuhanmu",
saat itu beliau mengenakan baju besi. Lalu beliau keluar sambii
mengucapkart, "Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan
mundur ke belakang."

Keterangan:

(Bab firman-Nya, "Golongan itu pasti akan dilmlahkan...,' ayat).

Disebutkan hadits Ibnu Abbas tentang kisah perang Badar yang telah
dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan. Imam Bukhari
meriwayatkan hadits ini dari dua jalur. Pertama, dari Muhammad bin
Abdullah bin Hausyab, dari Abdul Wahhab, dari Khalid, dari Ikrimah,
dari Ibnu Abbas. Kedua,dari Muhammad, dari Affan bin Muslim, dari
Wuhaib, dari Khalid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Muhammad bin

FATEUL BAARr - 199



Hausyab adalah Muhammad bin Abdullah. Namanya dinisbatkan
kepada kakeknya. Demikian yang tercantum pada selain riwayat Abu
Dzar. Adapun Muhammad pada jalur kedua adalah Adz-Dzuhali.
Namun, dalam riwayat Ibnu As-Sakan dia tidak disebutkan. Seakan-

akan Imam Bukhari menukilnya langsung dari Affan.

Catatan

Ini termasuk riwayat-riwayat mursal Ibnu Abbas, karena dia
tidak menyaksikan kejadian secara langsung. Abdurrazzaq
meriwayatkan dari Ma'mar dari Ayyub, dari Ikrimah; Umar berkata,

"Ketika turun ayat,'Golongan itu pasti akan dibinasakan dan mereka
pasti akan mundur ke belakangl Aku berkata, 'Golongan mana yang

akan dikalahkan?' Ketika perang Badar, aku melihat Nabi SAW
mengenakan baju besi dan berkata, 'Golongan itu pasti akan
dikalahkan'... ayat." Seakan-akan Ibnu Abbas menukil hadits ini dari
Umar, lalu Ikrimah menerimanya dari Ibnu Abbas, dari Umar. Imam
Muslim meriwayatkan dari Simak bin Al Walid, dari Ibnu Abbas,

"IJmar menceritakan kepadaku sebagiannya. "

6. Firman Allah, ';1t AilbUtt e*'rbU 5.

"sebenarnya hari kiamat itulah hariyang diiooii*oo *"pod,
mereko dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit."

(Qs. Al Qamar [sal: a6)

'J;f d 
'Uu ,t"y)t ii a:s.c * jy:Jv luirl / e; *

bttr,!t,;i ud ;, tu *i * \t .u y 
"bt,i, .oi !...a(vii J;\i tbiltj i:,*,i
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4876. Dari Yusuf bin Mahak, dia berkata: Aku berada di sisi

Aisyah, ummul mukminin, dia berkata, "sungguh telah diturunkan
kepada Muhammad SAW di Makkah, dan saat itu aku masih gadis

belia dan sedang bermain-main,'sebenarnya hari kiamat itulah hari
yang dijanjikon kepada mereko dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih
pahit'."

i._t *', *ht ,k !t'J';:., oi tQb?nr o., u,t3 it f
\, 'tg "ot'"fir Ar"-3') !:r*l)i$i j\dt ,)T.i; * g.;,
'.Af ',ir J?, L;-'a;; :)w 04. k'rfi nG ,i;t .r,;'.t;i/ // , ,
'..,f.r. to.l, t.ct. '1ot-.,t,o'_li:r $#r ?#) :J'.* fj t* -ltlnt e rj- C:, &

1l;it ,pii totLsry ,i:*T'eoUr ,!. ,j.lt
4877.Dari Ibnu Abbas, sesungguhnyu n*rrtrtlah SAW berkata,

dan dia berada di Kubah pada perang Badar, "Yq Alloh, aku memohon

kepada-Mu perjanjian dan janji-Mu. Ya Allah, jika Engkau

menghendaki maka Engkau tidak akan disembah sesudah hari ini."
Abu Bakar memegang tangannya dan berkat4 "Cukuplah bagimu
wahai Rasulullah, engkau telah memohon terus kepada Tuhanmu ",
saat itu beliau mengenakan baju besi, lalu beliau keluar sambil
mengucapkan, "Golongan itu pasti akan dikalahknn dan mereka akan

mundur ke belakang. Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang
dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih
pahit."

Keterangan Hadits:

(Bab firman-Nya, "Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang
dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan tebih
pahit." Yalcni berasal dari kata 'maraaroh' [pahitfi. Ini adalah
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perkataan Al Farra'. Dia berkata sehubungan ayat ini, "Maknanya,
lebih keras terhadap mereka daripada siksaan pada perang Badar, dan
lebih pahit."

dl-i6 /.'d":i_';p @art Yusuf bin Mahak). Diatelah disebutkan

pada tafsir surah Al Alqaaf.

y,;b Jti 6,us',y,ilr'7i'^z:o y il(Aht berada di sisi

Aisyah, ummul mulcminin, dia berkata, "sungguh telah diturunkan
kepada Muhammad...'). Demikian dia sebutkan di tempat ini secara

ringkas, padahal riwayat ini menceritakan tentang kisah. Namun, dia
akan menyebutkannya dengan lengkap pada pembahasan tentang
keutamaan Al Qur'an.

Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas
yang telah dikutip pada bab sebelumnya. Imam Bukhari menukil
hadits ini dari Ishaq, dari Khalid, dari Khalid, dari Ikrimah, dari Ibnu
Abbas. Ishaq yang dimaksud adalah Ibnu Syahid. Yang dimaksud
dengan Khalid yang pertama adalatr khalid Ath-Thahhan, sedangkan
yang kedua adalah Khalid AlHadzdza'.
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55. SURAH AR.RAHMAN

()\jt t#b> :;p Svt .,?';t ot#k 1o#.,.y :'rrt,..J. Jtti
'oi'J-i?; : e 61 y'r'1t l;: <t;za-9 .lt4r tt;.ii
+ F"i q.t:t (*Ars> .i'r) ,(tw15,21 i;At U.^' ar:i

,crr.o,i,.:i-; i-; '6)\'1 :r{a-,]$j .b':l}r ,*it f* q. af';-lSrt
O/

:i'.-j, Jtsj 'Jr"i t qlt Pt ou-l)t: ,i,;it y'Jf\t
:4)6 ;i ,l,u: .pr iioAr :'!rL1z)t itt:, :ryt bi',;2|st
br, a;ar :i:.otLJ Jq .f;*$t ^it"i'.*-t1 J"1( i;2;sr

,rLJ qlt'#11fu\r l..illr Z:6(, ,b:llt or,-;lt: ,^LLir

€p.(ff,'*r>,:d *'fr*; Svi ..,u'rf 61 Sir

:6, d.C F e#.;a, L::s> .;*:r €b f ,,b,' ;;'1ar
,u\r',1+e) 6:1i:,rl.xJry )ry- l '<1t;i 't> .;*lt
t*{ q;-LirS) ,tt*..'J$) o-t1:^i7;;!t+'e';| C $lu

uAt li,u;!g,:U'Jss )( a"A) 1Lt1%5 ."frt'&
'#r. *" <i, it;t Jg . l. r'i.---'g':l:', *'*:- j.:r

1Jt:iU1 .1r5")t ,r ,s{111>'ra:1ornX6li; t6';:r ,y::'"*ht ?'*
o 

' o , o t ,, *, i, '
a-; of,,-rt * ld: ,)&ett'Jr;r; k 'JA2t 

,y:, aL P
; ', c , . t z n 'o

J-" k'k),.rGyr',., q1r 
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;t()t; :px Jtt &$:riWW,6 11#) .'^* sJ;'^*y
,f :'* ^):rr{ a6 $ *!* tti'*;i t*r,fdu,yar,
J- e y6Jurji}(' <.,IiI' i#, t ?t #,,-{', Pr.)
t1)rr ,;;()r, SJt'+i u Q t:;i,-y ,a,Jt;ei ; ,,,t'.J1,o)t

Its"; ers\r efi,t orjtTlJt ,qU ii't+X-&' i,? ; i,>
li )\i c.'i?', sj 1,ar.t'Jt fi)b e ;S:,r,rItr q f :)

,*:> ?Gi 1.luif; :i*'Jv: ep:\t e|t otlrTL)r,g lr>

J;s: .a71.1*lT *\>,';.,"st'J,v: .Ui #- r.1 lrrri a*.uit

i; $1 :,t;r!"st it ,lu, .n)tiUt {torilS aki:r> ,i;ta

iv': .Grt'&:,6',; e";, ,e:i :;*;"') ,tli',F ga e $
t-,

t; J\i'),)61 q Ay 1116) :ip su', .-a;l,;;llyi 1.lu-ir

(efl utT yi {, ,f "r"'@ :t--!u,- tit &t ?\i
I to.. .o-.. .,.6.. / o // c o

LF).W'; tilt''',;; q gtpt;.-bJ-lt <er> W
p,s ,-.U\; *:ii;":'A tiidi ,&* GSJ

"---{" 
Ut;'l ,i'i. ,Jri';, q G) U'}ft\ ,'Jru- ,uit

'.,o.
.r.t

Mujahid berkata: Bifousbaan' sama seperti sumbu penggilingan.

Ulama selainnya berkata: Wa aqiimul wazna (tegaklcanlah timbangan

itu), maksudnya, anak timbangan. Al Ashf artinya tunas tanaman

apabila dihilangkan sesuatu sebelum tegak, maka itulah al 'ashf, Ar-
Raihaan; yakni rezekinya. llalhabbu (dan biji-brjian), artinya yang
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bisa dimakan. Ar-Raihan dalam batrasa Arab artinya rezeki. Sebagian

mereka berkata; Maksud ol 'ashf adalah biji-bijian yang dapat

dimakan. Sedangkan ar-raihan adalah yang telah matang dan belum

dimakan. Ulama selainnya berkata: Al 'Ashf adalah daun gandum.

Adh-Dhahhak berkata: Al 'Ashf adalah jerami. Abu Malik betkata: Al

'Ashf adalah yang pertama kali tumbuh. Para petani menyebutnya

habuur. Mujahid berkata: Al 'Ashf adalah daun gandum, ar-raifuaan

adalah rezeki, al maarij adalah kobaran berwama kuning dan hijau

yang menyelimuti api bila dinyalakan. Sebagian mereka berkata dari

Mujahid; Rabbut Masyriqain (Tuhan yang memelihara kedua tempat

terbit matahari), tempat terbit matahari di musim dingin, dan tempat

terbit di musim panas. Warabbul maghribain (dan Tuhan yang

memelihara kedua tempat terbenamnya), yakni tempat terbenamnya di

musim dingin dan musim panas. Laa Yabghiyaan (tidak dilampaui

masing-masing), yakni tidak bercampur' l/ Munsya'aat artinya

bahtera yang ditinggikan layamya. Apabila layarnya tidak tinggi maka

tidak dinam akan munsy a' aat'. Muj ahid berkata: Kalfakhkhaar (seperti

tembikar), sebagaimana membuat tembikar. Asy-Sytmaazh artinya

kobaran api. Mujahid berkata: Wanubaas; yakni tembaga yang

dituangkan ke kepala rnereka untuk menyiksa mereka. Khaafa

maqaama rabbih (yang takut akan saat menghadap Tuhannya), yakni

berkeinginan mengerjakan maksiat tetapi ingat Allah, lalu

meninggalkan perbuatan maksiat itu" Mudhaammataon artinya

berwarna hijau tua. Shalshaal artinya tanah yang dicampur dengan

pasir, lalu dijadikan bersuara seperti halnya tembikar. Dikatakan,

bahwa ia adalah tanah yang busuk baunya, dan maksudnya adalah

kata shalL Dikatakan shalshaal sama dengan kata sharral baab

(menutup pintu) yang berubah menjadi sharshar. Serupa juga dengan

kata kabkabtuhu (aku menelungkupkannya) yang berubah menjadi

kababtuhu. Fiihimaa faakihatun wa nakhlun wa rummaan (pada

keduanya terdapat buah-buahan, kurma, dan delima). Sebagian

mereka berkata, "Delima dan kurma tidak tergolong jenis buah-

buahan. Adapun orang-orang Arab menggolongkannya sebagai buah-
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buahan. Seperti firman Allah, "Peliharalah shalat dan shalat

wushtha". Di sini Allah memerintahkan memelihara seluruh shalat,

lalu diulangi perintah memelihara shalat Ashar sebagai penekanan,

sama halnya dengan pengulangan penyebutan kurma dan delima.

Serupa pula dengan firman-Nya, "Dan sebagian besar daripoda

manusia. Dan banyak diantara manusia yang telah ditetapkan adzab

atasnya." Padahal mereka telah disebutkan di awal firman-Nya,

"Siapa yang di langit dan siapa yang di bumi." Ulama selainnya

berkata: Afnaan artinya dahan-dahan. Wajanal jannatain daan (Kedua

surga itu dapat dipetik dari dekat), yakni apa-apa yang akan dipetik

semuanya adalah dekat. Al Hasan berkata: Fa bi ayyi alaa'i artinya

maka nikmat-Nya yang manakah. Qatadah berkata: Rabbukuma

tukadziibaan (Tuhan kamu berdua yang kamu dustakan), yakni jin dan

manusia. Abu Ad-Darda' berkata: Kulla yaumin huwa fii sya'n (setiap

waktu Dia dalam kesibukan), yakni mengampuni dosa-dosa,

menghilangkan kesusahan, meninggikan suatu kaum, dan

merendahkan kaum yang lain. Ibnu Abbas berkata: Barzakh artinya

batas. Al Anaam artinya ciptaan. Nadhdhaokhataan artinya keduanya

memancar. Dzul jalaali artinya pemilik keagungan. Ulama selainnya

berkata: Maarij artinya nyala api. Dikatakan, "Khalaa al a;miir

ra'iyatahu", artinya pemimpin membiarkan rakyatnya saling

memusuhi. Maraja amrunnaas (urusan manusia jadi kacau). Mariij
artinya samar. Maraja artinya bercampur. Al Bahraam (dua laut).

Berasal dari kalimat, "marajta daabbataka", artinya engkau

meninggalkan hewan ternakmu. Sanafrughu lakum artinya kami akan

menghisab kamu, tidak ada sesuatu yang menyibukkannya dari

sesuatu. Hal ini cukup terkenal dalam bahasa Arab. Dikatakan, "/a

afrughanna laka" (sungguh aku akan meluangkan untukmu), dan

"wamoa bihi syughlun" (tidak ada padanya kesibukan). Dia berkata,

"Laa akhadzannaka alaa ghirratika" (sutgguh aku akan menghajarmu

saat engkau lengah).
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Keterangan:

(Surah Ar-Rahmaan). Demikian yang mereka sebutkan. A-bu

Dzar menambahkan lafazh baslamah. Mayoritas menggolongan'ar-

rahmaan'sebagai satu ayat. Mereka berkata, "Ia adalah predikat untuk

objek yang dihapus, atau sebaliknya." 'sebagian lagi berkata,

"Kelanjutan ayat ini adalah firman-Nya,'allamal qur'aan', dan inilah

yang menjadi predikat kata ar-rahmaan."

;'St ,tt)i.S 1O(^L{y ,:W'SS2 lUuiahid berkata, "Bihusbaan;

sama seperti sumbu penggilingan"). Bagian ini hanya tercantum

dalam riwayat Abu Dzar. Pada pembahasan tentang awal mula

penciptaan telah dibahas lebih luas.

lt1t otl,*71o\'3)t ti$1, ,i't-r-')r31 ptama seloinnya berkata,

"Dqn tegakkanlah timbangan itu, malcsudnya anak timbangan").

Kalimat 'rUlama selainnya berkata" tidak tercantum dalam riwayat

Abu Dzar. Ini adalah perkataan Al Farra'. Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Abu Al Mughirah, dia berkata, "Ibnu Abbas

melihat seorang laki-laki menimbang dan memberati anak timbangan

yang sebelah, maka dia berkata, 'Tegakkanlah anak timbangan ity,

seperti firman Allah dalam surah Ar-Rahmaan ayat 9, O\ft t::&.iJ

fur(Tegakkanlah timbangan itu dengan adi[)." Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dia berkata,

"Tegakkanlah timbangan itu dengan adil", dia berkata, "Yakni anak

timbangan."

i-"-;jr ;l;,..l.3lr--'01';J5 i;, * rs1 g.\jr p (.ati,1s

ii)'-)t ,q'At,il6 ei>t;fSr: 9,y'isiir 1l-rirr) ;r,$tilt:> (At

,Ashf artinya tunas tanaman apabila dihilangkan sesuatu sebelum

tegak, maka itulah al 'ashf, Ar-Raihaan; yalvti rezekinya- Walhabbu

[dan biji-bijianJ, artinya yang bisa dimakan. Ar-Roifuaan dalam

bahasa Arab artinya rezeki). Ini adalah perkataan Al Farra' tetapi

secara ringkas. Adapun Lafazh selengkapnya, "Al 'Ashf menurut apa
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yang mereka sebutkan adalah tunas tanaman, sebab orang Arab

berkata, 'Kharajna na'shifu az-zar'a', artinya kami keluar memotong

tunas tanaman yang belum tegak. Adapun pernyataan selanjutnya

sama seperti di atas. Hanya saja dikatakan, "Ar-Raifuaan adalah

rezekinya, dan ia adalah bijian...." Kemudian pada bagian akhimya

disebutkan, "Mereka mengatakan, 'kharajnaa nathlubu

raihaanallaah', artinya kami keluar mencari rezeki Allah."

Ath-Thabari meriwayatkan dari Al Aufi dari Ibnu Abbas, dia

berkata, "AI 'Ashf adalah daun tanaman hijau yang dipotong dari

kepalanya. Dinamakan al 'ashf apabila telah kering." Ibnu Abi Hatim

menukil dari jalur dari Ibnu Abbas, "Al 'Ashf adalah tunas yang

pertama kali dikeluarkan oleh tanaman."

L-t g.i-i' ai."hriu-:l* ,',-^)r ,y'JiAt s"j"'.tbit1 |rlbx Sri'1

',F i $ebagfan mereka berkata, "Al 'Ashf maltsudnya adalah yang

dimakan dari biji-bijian. Sedangkan ar-raifuaan adalah yang matang

dan belum dimokan").Ini adalah kelanjutan perkataan Al Farra'. Ibnu

Abi Hatim meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, dia berkata, "Al 'Ashf

adalah al burr dan sya'ir (gandum). " Kemudian diriwayatkan dari

Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Ar-Raifuaan adalah

ketika tanaman telah tegak di atas pokoknya, tetapi belum

mengeluarkan tangkai buah. "

- ; , ?. t- . tL-hLlr t3fi'-i,JAr i? Jt\ (ulama seloinnya berksta, "Al 'Ashf

adalah daun gandum"). Demikian dalam riwayat Abu Dzar.

Sementara dalam riwayat selainnya disebutkan, "Mujahid berkata,'Al

'Ashf adalah daun gandum, dan ar-raihaan adalah rezeki." Al Firyabi

menukilnya dengan sanad yang maushul dari Ibnu Abi Najih secara

terpisah-pisah. Dia berkata, "Al 'Ashf adalah daun gandum dan ar'-

r aifoaan adalah rezeki. "

'j\t LiAr :':)rL!dt Jt\ (Adh-Dhahhakberkata, "Al'Ashf adalah

jerami"). Pernyataan ini dinukil Ibnu Al Mundzir melalui sanad yang

maushul dari Adh-Dhahhak bin Muzahim. Ibnu Abi Hatim
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meriwayatkannya dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas sama

sepertinya. Begitu pula Abdunazzaqmeriwayatkan dari Ma'mar, dari

Qatadah.

rj'r,ai; '.lr #:,t ?.i13'J\1'Jbar:€UG i.1 ,;si @bu Malik

berkata, "Al 'Ashf adalah yang pertama kali tumbuh. Para petani

menyebutnya Habuur"). Bagian ini dinukil Abd bin Humaid dari

Ismail bin Abi Khalid dari Abu Malik sama seperti di atas. Abu Malik

adalah Al Ghifari Al Kufi adalah seorang tabi'in yang tsiqah

(terpercaya). Ulama selainnya berkata, "Namanya adalah Ghazawan."

Dia tidak memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari kecuali di tempat

ini. An-Nabat adalah para petani dari bangsa Ajam (non-Arab).

Mereka bertempat di wilayah subur Irak. Namun, kata ini lebih

banyak digunakan untuk para petani secara umum. Di tempat itu

mereka memiliki tata cara yang menjadi kekhususan mereka. Ahmad

bin Wahsyiyyah mengumpulkan dalam kitab Al Fallafoah hal-hal

mereka yang menakjubkan. Adapun "habuur" adalah tanaman-

tanaman kecil dalam bahasa Nabti. Ibnu Abbas berkata tentang

firman-Ny", JiJ.ibk $eperti daun-daun yang dimaknn futatl,
yakni habuur.

Catatan:

Mayoritas ulama memberi tanda dhammah pada huruf akhir kata

'a-raifuaan'karena dianeksasikan kepada kata 'al habbu'. Sementara

Hamzah dan Al Kisa'i membaca dengan tanda kasrah karena

dianeksasikan kepada kata penghubung. Al Farra' menyebutkan

bahwa ayat ini dalam mushhaf penduduk Syam disebutkan, "Wal

habbu Dzol Ashfi. " Lalu dia berkata, "Aku tidak mendengar seorang

pun membaca seperti itu." Namun, ulama yang lain menetapkan

bahwa itu adalah qira'ah Ibnu Amir. Bahkan yang dinukil dari Ibnu

Amir adalah memberi tanda fathah pada ketiga kata; Al Habba, dzal

'ashf, dan or-raifuaana. Dikatakan ia dianesasikan kepadakata al ardh,

FATTIUL BAARI _ 2O9



sebab makna kata wadha'aha (meletakkannya) adalah menjadikannya.

Maka maknanya adalah Dia menjadikan biji-brjian.... Mungkin juga

kata itu diberi tanda fathah karena pengaruh kata khalaqa

(menciptakan) yang tidak disebutkan dalam kalimat.

Al Farra' berkata, "Hal serupa adalah apa yang terdapat dalam

mushhaf-mushhaf penduduk Kufah, "Wal Jaar Dzal Qurbaa Wal Jaar

Al Junub". Dia berkata, "Tidak ada juga yang membacanya seperti

itu." Barangkali maksudnya dalarn bacaan yang masyhur, sebab

bacaan seperti itu didengar di antara bacaan-bacaan yang syadz

(ganjil).
t,

,>t-t\i r1l ir-llr ,r-- gii' ';#'ti'r*\, Uilr 6trir.r (Al Maarij

adalah kobaran berworno kuning dan hiiau yang menyelimuti api bila

dinyalakan). Al Firyabi menukilnya melalui jalur Mujahid dengan

sanad ini. Pada pembahasan selanjutkan akan disebutkan penafsiran

yang lain.

L, ,;F '*'t t6 ;f "fi-a'l )il |sebagian merelm berkata

dari Mujahid; Rabbul Mosyriqain fdan Tuhan yang memelihara

kedua tempat terbenamnyaJ.../. Bagian ini dinukil juga Al Firyabi

melalui sanad yang maushul.Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ali
bin Abi Thalhah, dan Sa'id bin Manshur dari Abu Zhabyan, keduanya

dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Bagi matahari ada tempat terbit pada

musim dingin serta tempat terbenam, dan tempat terbit pada musim

panas serta tempat terbenam." Pemyataan serupa dinukil juga oleh

Abdurrazzaq dari Ikrimah disertai tambahan, firman-Nya, .UfJlti':
i#tt'+:j, aiu berkata, "Ia (matahari) pada setiap hari memiliki

tempat terbit dan tempat terbenam." Kemudian Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari jalur lain dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Firman-

Nya, j--X'ir (dua tempat terbit), tempat terbit fajar dan tempat terbit

syafaq. Sedangkan firman-Nya, ,i..;1, (dua tempat terbenam), tempat

terbenam matahari dan tempat terbenam syafaq-"
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lry"t CtS 11 (Iidak dilampaui masing-masing, yakni tidak

bercampur). Penafsiran ini dinukil AI Firyabi dari jalur Mujahid. Ibnu

Abi Hatim mengutip dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, dia

berkata, "Antara keduanya terdapat jarak yang tidak dapat mereka

lampaui." Atas dasar ini maka kata"yaltaqiyaan" (keduanya bertemu)

maknanya adalah "an yaltaqiyaa" (untuk keduanya bertemu).

Penghapusan kata 'an' dalam kalimat merupakan perkara yang lumrah,

seperti firman-Ny a, ,3'r-:it &f y,q ',-t (di antara tanda-tanda

kekuasaan-Nya adalah memperlihatkan halilintar kepada kami). Hal

ini menguatkan pendapat mereka yang mengatakan, "Sesungguhnya

yang dimaksud'dua lautan'adalah laut Persia dan laut Romawi, sebab

jarak antara keduanya sangatlah jauh. Air tawar -sungai Nil atau

Euphrat- dituangkan ke air asin, lalu bagaimana mungkin dinafikan

percampuran keduanya atau dikatakan bahwa keduanya berjauhan?"

Akan tetapi firman Allah, gr;"ctrlti.."ib tih i"fl( {r qlt'y't
.t" ? ... //,

A*i "g+ tiJ) ii.t;' (Dialah yang membiarksn dua laut mengalir

[berdampinganJ; yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi
pahit), menolak pandangan di atas. Barangkali yang dimaksud 'dua

lautan' dalam kedua surah itu tidaklah sama. Asumsi ini dikuatkan

oleh perkataan Ibnu Abbas di tempat ini, "Firman Allah di tempat ini,
,tuJ'/r1 ;-,Ji'il, Lid1 LF- ft rt"or dari keduanya lu'lu dan marjan).

Sebab lu'lu diperoleh dari laut Persia dan marjan dari laut Romawi.

Adapun dari sungai Nil diperoleh baik lu'lu maupun marjan.

Mereka yang tidak sependapat dengan ini memberi jawaban,

"Maksud dari kedua ayat itu adalah sama. Adapun'dua lautan'di sini

adalah yang tawar dan asin. Sedangkan makna, 'dari keduanya', yakni

dari salah satunya, sama seperti firman Allah dalam surah Az-ZukJuuf

l43l ayat3l, FPf' ,;*. .lt 4 f t ,!e (Kepada seorang besar dari salqh

satu dua negeri [Maklmh dan Tha'ifl ini?). Penghapusan kata yang

disandari merupakan perkara yang lumrah." Dikaakan juga, "Bahkan

perkataannya, 'dari keduanya' tetap dipahami sebagaimana
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keadaannya. Maknanya; keduanya diperoleh dari air asin di tempat

pertemuan dengan air tawar. Perkara ini cukup dikenal di antara para

penyelam. Seakan-akan setelah keduanya bertemu dan menjadi satu

maka dikatakan, 'keluar dari keduanya."

Selanjutnya, terjadi perbedaan mengenai maksud'Marjan'.
Dikatakan, dia adalah yang dikenal di antara manusia saat ini.

Sebagian lagi berkata, "Lu'lu adalah batu-batu mulia yang besar,

sedangkan marjan adalah yalg kecil." Tetapi ada yang justru

mengatakan sebaliknya. Atas dasar ini- maka yang dimaksud adalah

lautan Persia karena dari laut inilah diperoleh lu'lu. Kerang biasa

berada di tempat air tawar seperti yang telah dijelaskan.

c.,Ijt"L. 'A5 *e';p r; r;6 ,i!t q'^iil 9)6,(>-t;*Jr5 {,tt

Munsya'aat artinya bahtera yang ditinggikan layarnya. Apabila

layarnya tidak tinggi mokn tidak dinamakan munsya'aat'). Femyataan

ini dinukil Al Firyabi melalui sanad yang maushul dat'. Mujahid

sesuai teksnya, hanya saja dia mengatakan dalam bentuk tunggal (al

munsya'ah).

].-i+Ar'i.J*{">lf gt--bd$ :L-nGi ,)LSJ (Mujahid berkata:

Kalfukhkhaar .[seperti tembikar], sebagaimana membuat tembikar).

Penafsiran ini diriwayatkan juga Al Firyabi melalui sanad yang

maushul dari jalurnya"

o "i 
"JL-i d/ L# tJ;tj:Jry (Asy-Syuwaazh artinya kobaran api). Halini

telah dijelaskan ketika membahas sifat neraka pada pembahasan

tentang awal mula penciptaan. Abu Dzar tidak menyebutkannya di

tempat ini.

Jt, a4,1iq #.3'i iSTt; :'@.',ltt <il)i"S>;t ^asa 4py
. .(oa:,rlr :#ti 7rjlar ob tryr) ,yr"p !',F Vti 6iil, 6! e;t
(Fiihimaa faakihatun wa nakhlun wa rummaan (pado keduanya

terdapat buah-buahan, kurma, dan delima). Sebagian mereka berkata,

"Delima dan kurma tidak tergolong jenis buah-buahan. Adapun
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or ang-or ang Ar ab menggol ongkannya s e b agai buah-buahan. Sepert i

firman Allah, "Peliharalah shalat dan shalat wushtha"...)' Syaikh

kami Ibnu Mulaqqin berkata, "Orang yang dimaksud adalah Abu

Hanifah." Sementara Al Karmani berkata, "Dikatakan bahwa

maksudnya adalah Abu Hanifah." Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahkan

Imam Bukhari menukil kalimat ini denagn ringkas dari perkataan Al

Farra', "Firman Allah, 'O*:;t F': ryti $. (pada keduanya terdapat

buah-buahan, kurma, dan delima), sebagian ahli tafsir berkata,

'Delima dan kurma tidak tergolong buah-buahan'' Mereka pun

mendukung hal itu dengan beberapa alasan." Saya (Ibnu Hajar)

katakan, dari sini diketahui bahwa Al Farra' menisbatkan perkataan

itu kepada sebagian ahli tafsir dan sekaligus mensinyalir

pembenarannya. Kemudian dia berkata, "Akan tetapi orang-orang

Arab tetap menggolongkannya sebagai buah-buahan. Hanya saja

keduanya disebutkan sesudah kxae$a (buah-buahan) sepetti firman-

Nya, uli, tir a>Uf: ?t'fut ,rb ,f6 (peliharalah shalat-shalat dan

shalat wushtha)...".

Kesimpulannya, kalimat ini termasuk menyebut kata yang

khusus sesudah kata yang umuln, seperti pada contoh yang telah

disebutkan. Namun, pendapat itu dibantah bahwa kata "faakihah"

(buah-buahan) di sini bersifat nakirah (indefinite) dalam konteks

itsbat (positifl, maka tidak bersifat umum. Namun, hal ini dijawab

bahwa ayat tersebut dalam konteks menyebutkan nikmat, maka

bersifat umum. Atau maksud umum di sini adalah mencakup apa yang

disebutkan sesudahnYa.

Sebagian mereka yang membahas hadits Imam Bukhari telah

keliru karena menganggap bahwa Imam Bukhari melakukan

kesalahan. Mereka yang beranggapan demikian tidak mengetahui

bahwa Imam Bukhari mengikuti pendapat salah seorang pakar bahasa

Arab. Bahkan pendapat serupa dikutip juga oleh penulis kitab

Al Kasysyafsebagai seorang ahli ilmu Balaghah.
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Apabila dikatakan, "Mengapa kurma dan delima disebutkan

sesudah kata 'buah-buahan', padahal keduanya termasuk buah-

buahan?" Dijawab, untuk menjelaskan kekhususan dan kelebihan

keduanya, seakan-akan -karena 
kelebihan keduanya- maka

dianggap sebagai jenis yang lain, seperti firman Allah yang

menyebutkan Jibril dan Mika'il sesudah'malaikat'.

;"i sJtil"6 1r.rr3 #J &i> .tttJ';i rlti,r,tp |lti: ((Jtama

selainnya berkata: Afnaan artinya dahan-dahan. l(ajanal jannatain

daan [Kedua surga itu dapat dipetik dari dekatJ, yalcni apo-opa yang

akan dipetik semuanya adalah deka). Bagian ini tidak tercantum

dalam riwayat Abu Dzar di tempat ini, tetapi telah disebutkan pada

pembahasan tentang sifat surga.

'rJir,pll "Gv1 ,';,:-ir'Sli 6 Hasan berkato: Fa bi oyyi alaa'i

artinya malra nilonat-Nya yang manakoh). Pemyataan ini dikutip Ath-
Thabari melalui sanad yang maushul dari Sahal As-Sarraj dari Al
Hasan.

'";yti';,ir,4"(0U1,3 6$),i;a'S6i (eatadah berkata :

Rabbukumo tukadzibaan [Tuhan kamu berdua yang komu dustakanJ,

yalcni jin dan manusia). Bagian ini dinukil Ibnu Abi Hatim melalui

sanadyangmaushul dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah.

Jp e";-:, ,iii '.;,;3$ ,,:it'4 gA e ,^ iijiy '"r'r.ltur ;.|'l'iit

i"fl '*": (Abu Ad-Darda' berkata: Kulla yaumin huwo fii sya'n

[setiap u,aktu Dia dalam kesibukanJ, yakni mengampuni dosa-dosa,

menghilangkan kesusahan, meninggikan suatu kaum, dan

merendahkan kaum yang lain). Bagian ini dinukil Imam Bukhari

dengan sanad yang maushul dalam kitabnya AtTarikh, Ibnu Hibban

di kitabnya Ash-Shahih, Ibnu Majah, Ibnu Abi Ashim, dan Ath-

Thabarani. dari Abu Darda' melalui jalur marfu'. Al Baihaqi

meriwayatkan di kitab Asy-Syu'ab daijalur Ummu Darda' dari Abu

Darda' hingga Nabi SAW. Hadits ini yang marfu' memiliki
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pendukung lain dari Ibnu Umar sebagaimana diriwayatkan Al Bazzar,

dan satu hadits lain dari Abdullah bin Munib yang diriwayatkan Al
Hasan bin Suffan, AlBazzar, Ibnu Jarir, serta Ath-Thabarani.

ot-b$ eveetg.lj;Jr liritry 'fu <t::;.> ,/V i;: )Gj grbnu

Abbas berkata: Barzakh artinya batas. Al Anaam artinya ciptaan.

Nadhdhaakhataan artinya lceduanya memancar). Semua ini telah

dijelaskan pada pembahasan tentang awal mula penciptaan.
zlot

z-&;tt 15 1J15Jt '251 (Dzul jalaoli aratinya pemilik keagungan).

Ini adalah perkataan Ibnu Abbas dan akan disebutkan pada

pembahasan tentang tauhid. Jumhur membaca yang pertama dengan
ot

lafazh J>{jJt 3.1 sebagai sifat bagi kata 'wajah'. Sementara dalam

qira'ahlbnu Mas'ud disebutk arr, Jl)iit.g;r sebagai sifat kata 'robb'.

Adapun yang kedua dibaca oleh jumhur Jy;ir *;S kecuali Ibnu Amir

yang membacanya Jy-;"ir ii. Oemikian juga yang terdapat dalam

mushhaf Syarn.

)JJ-,.o>e ri1 y) ?\i er J6": ,)gt q C.e (L)61 ,er>',56:

f dt'# (Ulama selainnya berkata: Maarij artinya nyala api.

Dikatakan, "Khalaa al amiir ra'iyatahu", artinya pemimpin

membiarkan ralqtatnya saling memusuhi ...). Kata "mariij artinya
yang bercampur" tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Adapun

kata, "Maraja artinya tercampur" dalam riwayat selain Abu Dzar

disebutkan, "maraja al bahraan, yakni kedua laut itu bercampur".

Semua ini telah dikelaskan pada pembahasan sifat neraka pada

pembahasan tentang awal mula penciptaan.

:d'*?eiic{i ,r!:A,;n <€ t-p> (sanafrushu takum

artinya kami akan menghisab kamu, tidak ada sesuatu yang

menyibukknnnya dari sesuatu). Ini adalah perkataan Abu Ubaidah

yang diriwayatkan Ibnu Al Mundzir dari jalurnya. Ali bin Abi
Thalhah mengutip dari Ibnu Abbas, dia berkata, "la adalah ancaman
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dari Allah kepada hamba-hamba-Nya, karena sesungguhnya Allah
tidak memiliki kesibukan. Hal ini biasa dalam bahasa Arab, dimana

seseorang berkata, 'Aku akan meluangkan untukmu', padahal dia tidak

memiliki kesibukan. Seakan-akan dia hendak mengatakan, 'Aku akan

menghajarmu di saat engkau lengah'."

t. Firman Alrah, :e ry.ti 4't
" Dan selain dari dua sarga itu ada dua surga lagi."

(Qs. Ar-Rahmaan 551: 62)

,\r\/-tla-z-\oz

^JL ir' *i-" $t J'y.t Ji 4*i d,i5 ir.iut re; .* Cl;f
in*t *^i u JrL, l4'6j t^e*l "^2b'u JA' frt"lr',

.r/,

^Fi JL ;rt ir;r'lt t-, tt'P"oi';j *t ; t4 ,t it1i
;i'xs'& ;,/

4878. Dari Abu Bakar bin Abdullah bin Qais, dari bapaknya,

sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Dua surga terbuat dari
perak; perabotannya dan apo yang oda di dalamnya, dua surga

terbuat dari emas; perabotannya dan opo yang ada di dalamnya,

tidak ada (yang menghalangi) antara orang-orang dengan melihat

Tuhan mereka melainkan selendong keangkuhan di wajah-Nya di

surga'Adn."

Keterangan:

(Babfirmon Allah, "Dan selain dari dua surga itu ada dua surga

lain"). Kata, "Bab firman Allah'tidak tercantum dalam riwayat selain

Abu Dzar. At-Tirmidzi Al Hakim berkata, "Maksud kata'ad-duun' di

sini adalah 'dekat', yakni di dekat kedua surga itu ada dua surga lain
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yang letaknya lebih dekat kepada Arsy." Dia mengklaim bahwa kedua

surga ini lebih utama daripada dua surga sebelumnya. Ulama

selainnya berkata, "Makna 'duunihimaa' adalah di dekat keduanya,

tanpa ada unsur keutamaan." Namun, Al Hulaimi cenderung

berpendapat bahwa dua surga pertama lebih utama daripada dua surga

sesudahnya. Hal ini didukung oleh perbedaan antaraperak dan emas.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Hammad dari Abu Imran -
sehubungan hadits ini. dia berkata, "Surga emas bagi mereka yang

terdahulu dan surga perak bagi yang mengikuti". Kemudian dalam

riwayat Tsabit dari Abu Bakar, "Surga emas bagi mereka yang

didekatkan, dan surga perak bagi golongan kanan."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Abdullah bin
Abi Al Aswad, dari Abdul AzizbinAbdu Shamad Al Ammi, dari Abu
Imran Al Juni, dari Abu Bakr bin Abdullah bin Qais, dari bapaknya.

Abu Imran Al Juni adalah Abdul Malik bin Habib. Adapun bapaknya
Abu Bakar adalah Abu Musa Al Asy'ari.

- A . o - .,6/Z-bi -U tsLi (Dua surga terbuat dari perak). Dalam riwayat Al
garits Uin Utaia dari Abu Imran Al Juni di awal hadits disebutkan,

"Surga-surga firdaus ada empat, dua di antaranya terbuat dari
emas.. ..tt

1r .. e-#j ti,-vi-oi';i.ri$t]*+.Ji ffidak ada [yang

menghalangiJ antara orang-orong dengan melihot Tuhan mereka...).

Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang tauhid. Adapun
kalimat "di surga 'Adn" berkaitan dengan bagian yang dihapus yang

berkenaan dengan kata keterangan keadaan 'orang-orang'. Seakan-

akan dikatakan, "Di saat orang-orang itu berada di surga'Adn".
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2. Firmna Allah,lryt e"o"ii;;3i
" (Bidadari-bidadari) yangielita, pufih bersih dipingit dalam

rumah." (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 72)

8 ./c t'-, t
:(c,ry-6,,.Ul) :.r-"ff Jttj .o:t;t t- <3?) :c6 i) ,iv:
';',4- \ qbrl,-oil, .'Utt')i &!i;" *,t';*

.'oort';i

Ibnu Abbas berkata, "Kata 'fuuur'bermakna hitam Ui.li *utur,yu."

Mujahid berkata, "Kata 'maqshuuraat' artinya tertahan. Mereka

menahan (membatasi) pandangan dan diri-diri mereka pada suami-

suami mereka. Qaashiraat artinya mereka tidak mencari selain suami-

suami mereka."

^*\t ,* it J'yr'oi +j'* "#/. lr * i f ,ti *
' 

'.o '.t -'.,
,t ,\ of w?":'F :i'i i * fit ,1. r\'J$ *i

.o'r.'iit'*'J'P:- ,;,tr-\!l J';; vlf q 
i, /3'F

4879. Dari Abu Bakar bin Abdullah bin Qais, dari bapaknya,

sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "sungguh dalam surga

terdapat kemal.t dari mutiara berlubang, lebarnya 60 mil, di setiap

sudutnya terdapat keluarga yang tidak melihat yang lainnya, lalu

o r a ng- or an g mulon i n pun me nge I il ingi m e r e ka' "

2IA - FATHUL BAARI



,ry.6i t;j" ft i le;,qq t!c+l y, )e;
+ c.*'t JL ):rtit;r't1.fr) t)'fu'oi;i iit'f c't

4880. "Don dua surga dari perak; perabotannya dan opa yang

ada di dalamnya, dan dua surga dari ini; perabotannya dan apayang

ada di dalamnya. Tidak ada (penghalang) antara orang-orong

dengan melihat kepada tuhan mereka kecuali selendang keanghthan

di wajah-Nya di surga'Adn."

Keteransan Hadits:

(Bab bidadari-bidadari jelita, putih bersih, dipingit dalam

rumah-rumah). Yakai ditahan. Dari sini sehingga rumah yang besar

disebut qashran (istana), karena mengungkung orang yang ada di
dalamnya.

-,. ?. to t to t
6:.tilt t7 )T Qbnu Abbas berksta, "Huur artinya adalah yang

hitam bola matanya'). Dalam riwayat Ibnu Al Mundzir dari jalur
Atha' dari lbnu Abbas disebutkan, "Al Huur adalah yang hitam bola

matanya."

l ar<i rytlt e'#,i,';i ,"or;:tV (trl'ioi;1 .'nt;i J'6i

|rettil'*'4" (Mujahid berkata, "Kata'maqshuuraat' artinya

tertahan. Merekn menahan [membatasiJ pandangan dan diri-diri
merekn pada suami-suami mereks. Qaashiraat artinya mereka tidak

mencari selain suami-suami mereka"). Bagian ini dinukil Al Firyabi

melalui sanad yang maushul dan telah dipaparkan pada pembahasan

tentang awal mula penciptaan.

-lv e;; lt y i f ,rjv (Dari Abu Batr bin Abduttah

bin Qais ttari dari bapalotya).Dia adalah Abu Musa Al Asy'ari.

o/
.dJe
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"L-;" 
^-bit ;.'Ol lSesungguhnya dalam surga terdapat kemah).

Yang dimaksud adalah firman-Nya pada ayat, lL1..J' l fai kemah-

lremah). Al Khiyaam adalahjamak dari kata Khaimah. Adapun yang

disebutkan dalam hadits adalah sifatnya.

l-JW (Yang berlubang). Yakni rongga/ruangan di dalamnya

sangat luas.

Jjf L41 ?"/) ,y g (Di setiap sudutnya terdapat keluarga).

Dalam riwayat Muslim disebutkan, U:4"5^i lXrtuorga bagi orang

yang beriman).

'* otfu (Enam puluh mil). Hal ini telah ddelaskan pada

pembahasan tentang sifat Surga. Abd bin Humaid meriwayatkan dari

Ibnu Abbas, dia berkata, "Al Khaimah luasnya satu mil persegi, dan

satu mil sama dengan sepertiga farsakh."

tt'*'it'i_jf- r-t'y- 1O, 
"n 

g-or an g mulcrnin m e nge I i I iny a). Ad-

Dimyathi berkata, "Seharusnya adalah 'al mukrnin' (orang beriman),

yakni dalam bentuk tunggal. Namun, mungkin dijawab bahwa kalimat

ini. hanya untuk menyesuaikan bentuk jamak dengan jamak."

*l les (Dan dua surga dori perak)' Bagian ini

dihubungan dengan kalimat yang dihapus, yaitu dan orang mukmin

ini, atau kata 'dan' hanya berasal dari periwayat. Abu Musa berkata,

"Diriwayatkan dari Nabi SAW,'dua surga... '." Hal ini telah dijelaskan

pada bab terdahulu.
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--7iytn'' t
@Dt\ry-'

56. SURA'O" WAAQI',AH

.*/t U k -1 t * :1c^1iy u ;:t (1 i :.,,;r-.;.'Su',

AAL3 JI ,-,ljlr ,')'-;lt (y:a:;{) .!'-*l 1r;la,*;Jry
'oto t '-ol t t.oin.., o to, oal !i! 6 ..oi

.JJ^rJ-r 1t:1r-et-1 .r3-l ot-*: :1p1*r-) .*l :(dti) .jgt)\l
'r\--il 41'.y) i;,ll :qali',;{1 .ir^Ut.t)' <*,9l'>

tt - t t i

qi 1t;"eJh x 6i "nIet1 .'s'i)r ,(t*ay .ie;'t TL ,<L:j>
i :o', 4t t

t o/. - -i 'o-. r,o/ o2. t {o/ / o)z ',a t ct. ./t :

Flf ,*-lJt :ii,. t-al q*l_ - jp) sF & - q)-p Lar>lr

)8\ Jt iF. <u11e),e J6': .:i<St g, 4,'irt,qt :!1;r
\ ,;?i6 .y6t ry', ,j ,?*"p (ts*'i) .-^Ar ;\(e\) j

z t oLo ..rL-* (./Js"*,) .s-lt-t orilr Ltr; er63t: ,i'r'-b'11 LS otil
.' '-ctot.. .o g-., ,o..o, ,..-i: ,,, c, -,olo. -r!-.

(.JJ."i tr) .;::^:,. (J.9J") oe-*4 J), t+-a"., (ePf ..i.Pl)
,,,4

t',4) .'bt'1t: ,G1A.Gfi,) .:frtf;1f q.#t
c / z J z lo

2..--\'e'e ,: hL* r:1 613r Li":-.:it\,"r'ij.ir .(}.-1', :(ti3t

il iJ) (i't+l ,1U rll 'e ,o';ik Q't;J.) .:tt e';'t
,ir-^,_ -*) (3\ -;!rt 19-/' ?6bi q> d\ 'e-tJ |A s( @

}3 ;tJt uik riy'ff' * Vt',, ,b:r;) ui ,i'g k
'J"r'o1 )eLr a QI u',ls ,'i ,a'^str'J'k'uj ,y ,f

FATITUL BAARI - 22L



1r15y .L'$31 ,rs'j* y3,*1 Q't3'$ .oGltJt
t o cl
l! r cl

, .11
dte iY*l'

.6k 6i'rl .)t(
Mujahid berkata: Rujjat artinya digoncangkan. Bussat artinya

dihancurkan dan dihaluskan sebagaimana menghaluskan tepung. Al
Makhdhuud artinya tidak berduri. Mandhuud artinya pisang. Ar urub
artinya wanita-wanita yang sangat disenangi suami-suami mereka.
Tsullah artinya umat. Yahmuum artinya asap hitam. yushirruun

artinya mereka terus menerus. Al Hiim artinya unta yang kehausan.
LomughramuLtn artinya sungguh akn disiksa dan dimusnahkan.
Madiiniin artinya mereka dihisab. Raufo artinya surga dan
kesejahteraan. Raifuaan artinya rezeki. Nunsyi'ukum fiimaa laa
ta'lamuun (menciptakan kamu kelak [di akhirat] dalam keadaan yang
tidak kamu ketahui), yakni dalam bentuk apapun yang kami
kehendaki. ulama selainnya berkata: Tafakkahuun artinya kami
merasa heran tercengang. uruban bentuk tunggalnya adalah 'aruub -
sama sepertr shabuur dan shubr-penduduk Makkah menamainya al
'aribah, sedangkan penduduk Madinah menamainya al ghanijah, dan
penduduk Irak menamainya asy-syakilah Dia berkata tentang
khaafidhah (merendahkan) bagi kaum ke neraka, dan raafi,ah
(meninggikan) ke surga. Maudhuunah artinya ditenun, dari sini
diambil kata'wadhiin an-naaqah'. Al Kuub artinya gelas yang tidak
ada telinga dan talinya. Al Abaariq adalah yang memiliki telinga dan

tali. Maskuub artinya mengalir. Wa furusyin marfuu'aft (kasur-kasur

yang tebal lagi empuk), yakni sebagiannya di atas sebagian yang lain.
l,{utrafiin artinya bersenang-senang. Maa tumnuun (apa yang kamu
pancarkan), yaitu nuthfah (air mani) dalam rahim wanita. Lil muqwiin
artinya bagi para musafir. Al Qa1,yu artinya gurun. Bimawaqi' an-
nujum artinya ayat-ayat muhkam dalam Al Qur'an. Dikatakan

'bimasqith an-nujum', artinya tempat jatuhnya bintang. Kata mawaqi'
dan mauqi' adalah sama. Mudhinuun artinya mendustakan, seperti

firman-Nya, 'lau tudhinu fayudhinuun' (sekiranya engkau
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mendustakan niscaya mereka akan mendustakan). fasalaamun lalm,

artinya keselamatan bagimu Sesungguhnya engkau 'min ashaabil

jahiim' (dari golongan kanan). Kata'inna' dihapus dan ia adalah

semakna. Seperti engkau katakan, 'anta mushaddaq wa musaafir an

qaliil'(engkau dibenarkan dan akan bepergian tak lama lagi), apabila

dia telah berkata, 'inni musafir an qaliil' (sesungguhnya aku akan

bepergian tak lama lagi). Terkadang juga seperti doa baginya. Seperti

perkataanmu, "fasuqyan min ar-rijaal", artinya engkau memberi

salam, maka ia termasuk doa. Tuuruun artinya kalian keluarkan.

Uuriitu artinya aku nyalakan. Laghwan artinya batil. Ta'tsiiman

artinya dusta.

Keterangan:

(surah Al Waqi'ah. Bismillahiruahmaanirrahiim). Kata

basmolah tidak tercantum daiam riwayat selain Abu Dzar. Maksud'al

waaqi'ah' (kejadian dahsyat) adalah kiamat.

lli 6j)1 (Mujahid berkata, "Rujjat artinya digoncang")"

Penafsiran ini dinukil AI Firyabi melalui sqnad yarLg maushul dari
jalur Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, sama seperti ini. Pernyataan

serupa dinukil juga oleh Abdttrrazzaqdari Ma'mar, dari Qatadah.

A:lt iJi- -,5L-StLi f.J> (Bussat: Dihancurkan dan

dihalusknn seperti menghaluskan tepung). Pemyataan ini dinukil Al
Firyabi melalui sanad yang moushul dat'' Mujahid, sama sepertinya.

Dalam riwayat Abu tlbaidah disebutkat, "Bussal seperti tepung yang

dicampuraduk dengan air." Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari

Manshur dari Mujahid, dia berkata, "Artinya dihancurkan dengan

sehancur-hancumya." Kemudian dari Adh-Dhahhak dari Ibnu Abbas,

dia berkata, "Dijadikan berkeping-keping. "

3!3 11r > (Al Makhdhuud artinya tidak berduri).

Demikian dalam riwayat Abu Dzar. Periwayat selainnya berkata, "Al
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Makhdhud adalah yang sarat beban." Hal ini telah dijelaskan pada

pembahasan tentang sifat surga.

'ryttif jt otii,St (./?l) (AI '(trub artinya wanita-wanita yang

sangat disenangi suami mereka). Masalah ini sudah diterangkan pula

ketika membahas sifat penduduk Surga. Ibnu Uyainah berkata dalam

tafsirnya; Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya dalam

surah Al Waaqi'ah ayat 37, Jljt J:i, dia berkata, "Ia adalah wanita

yang sangat disukai suaminya."

iif (Lb (Tsutlah artinya umat). Bagian ini diriwayatkan Al

Firyabi melalui sanad yang maushul dari lbnu Abi Najih dari

Mujahid. Abu Ubaidah berkata, "Ats-Tsullah adalah kelompok, dan

atslsullah juga bermakna sisa." Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari

Maimun bin Mahran tentang firman-Nya dalam surah Al Waaqi'ah

ayat39, aij aiu berkata, "Yakni banyak."

t.o in . t o,ij.f irei (eyr{l (Yafomuum artinya asap hitam). Penafsiran ini

dinukil juga Al Firyabi melalui sanad yang maushul sana seperti

sebelumnya. Sa'id bin Manshur dan Al Hakim meriwayatkan dari

Yazid bin Al Ashamm, dari Ibnu Abbas sama sepertinya. Abu

Ubaidah berkata tentang firman-Nya dalam surah Al Waaqi'ah ayat

43, p'3-,,7ii-'r-,ryt (dan naungan asap yong hitam), 'Yakni sangat

pekat'.

iX*; O';A) (Yushituun artinya terus-menerzs). Bagian ini

dinukil juga Al Firyabi, tetapi kata "yudiimuun" (terus menerus)

diganti "yudminuun " (kecanduan). Dalam riwayat Abu Hatim dari As-

Sudi disebutkan, " yuq iimuun" (menetapi).

'r' G' ,,1,)r liiiry @t Hiim adalah unta yang kehausan). Bagian

ini tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar, dan telah disebutkan

pada pembahasan tentang jual-beli.
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o";N <or-.i> (Lamughramuun artinya sungguh mereka

terikat). Penafsiran ini dinukil Ibnu Abi Hatim melalui sanad yang

maushul dari Syu'bah, dari Qatadah. Dalam riwayat Al Firyabi dari

Mujahid disebutkan, 'A o';y (Mereka dicampakkan dqlam

keburukan).

|;J,,tti q"-) (Madiiniin artinya merekn dihisab).

Penafsirannya sudah dijelaskan ketika membahas surah Al Faatibah.

".,,, !r, t o.,g)t z+ (Cs:> (nauh artinya surgo dan kesejahteraan). Bagian

ini tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar, dan telah disebutkan

ketika membahas sifat surga.

'Oi\ fiUrjS fiaifuaan artinya rezeki).Ini telah dijelaskan pada

tafsir surah Ar-Rahmaan.

o:t-kii O'9-jl3}):i:# JLsi (ttama selainnya berknta:

Tafaklrahuun artinya merasa takjub). Ini adalah perkataan Al Farra'.

Dia berkata tentang firman Allah dalam surah Al Waaqi'ah ayat 65,

o:A<r5 FiL, @aka jadilah kamu heran tercengang), yakni kalian

merasa takjub (heran) atas apa yang menimpa tanaman kalian. Dia
juga berkata, "Sebagian mengtakan maknanya adalah 'kalian

menyesal'." Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa ini adalah perkataan

Mujahid yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim. Ibnu Al Mundzir
menukil dari Al Hasan sama sepertinya. Dalam riwayat Abdunazzaq

dari Ma'mar, dari Qatadah disebutkan, "Ia serupa dengan orang yang

menyesal." Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Kata tafakkaha seperti pola

kata ta'atstsama (merasa berdosa), maka tafaklmha artinya hilang

darinya faakihah (gurauan), dan ini adalah awal bagi seseorang yang

masuk dalam penyesalan dan kesedihan.

zt(.J3ir -l? ,;i- A\|p o:tt'& <tC> Giruban; bentuk

tunggalnya adalah Aruub -hingga perkataonnya- Asy-Syakilah).
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Bagian ini tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar, dan telah

disebutkan pada pembahasan tentang sifat surga.

iu * "*1 
G qi O:t*w 1 f.i'€J-j!')1 @an menciptakan komu

kelak Jai amiratJ'datam keadoan yang tidak knmu ketahui, yalvti

dalam bentuk apapun yang Kami kehendaki). Bagian ini sudah

disebutkan pada pembahasan tentang (awal mula penciptaan).

Sementara kalimat, "fiimaa laa ta'lamuun" tidak tercantum dalam

riwayat Abu Dzar di tempat ini.

,p-1. o:t-L t4bi; @ jV ;l': > (VVa furusyin marfuu'ah fkasur'
4r,

kasur yang tebat tagi empukJ, yakni sebagiannya di atas sebagian

yang lain). Ini adalah perkataan Mujahid, dan telah disebutkan pada

pembahasan tentang sifat surga.

:G q'i<X -^ig G 1- Lr ./1,(i 13 @l Kuub... demikian juga

arngrn perkataannya maskuub artinya mengalir). Semua pernyataan

ini tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar di tempat ini, dan telah

dipaparkan terdahulu dalam pembahasan tentang sifat surga.

}J6' ,ryj yt ,a+'J-5 <{'*'i> (Maudhuunah artinya ditenun;

dari sini diambil kata'wadhiin an-naaqah'). Bagian ini juga tidak

tercantum dalam riwayat Abu Dzar, dan telah disebutkan pula ketika

membahas tentang sifat surga.

aJ;Jlr ,t\i;r.1ia.rr1'3 srir sr {/.<Ye> €'J,tt (Dia berkara

tentangkhafidhahb'angmerendahkanlbagikaumkeneraka'dan
raafi,ah [yong meninggikan] bagi kaum ke surga). Al Farra' berkata

tentang firman Allah dalam surah Al Waaqi'ah ayat 3, 4\z*:g
([Kejadian ituJ merendahkan [satu golongan] dan meninggikan

[golongan yang lain]), yakni merendahkan orang-orang yang ke

neraka dan meninggikan orang-orang yang ke surga. Dari Muhammad

bin Ka'ab, dia berkata, fig ertll'*"r'1 ,:4-i [,fur C fJt'g 6qi'di'
}?$,f $i-Jr # (Merendahkan orang-orang yang tinggi

I

I

I

L_
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kedudulrannya saat di dunia, dan meniggikan orang-orang yang
rendah kedudukannya di dunia). Riwayat ini disebutkan oleh Sa'id bin
Manshur. Kemudian Abdtxrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari

Qatadah tentang firman-Nya , "e4tt"ablr 
, dia berkata, "Ia mencakup

yang dekat dan jauh, hingga merendahkan suatu kaum dalam adzab

Allah, dan meninggikan suatu kaum dalam kemuliaan Allah."
Pernyatan serupa dinukil juga oleh Ibnu Abi Hatim dari Simak, dari

Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Dinukil dari Utsman bin Suraqah, dari

pamannya Umar bin Khaththab sama seperti itu. Sementara dari As-

Sudi, dia berkata, "Merendahkan orang-orang yang takabbur, dan

meninggikan orang-orang yang tawadhu'. "

'i;-,"|:f r;t;+) (Mutrafiin artirrya merasalmn kenilcrnatan).

Demikian yang iinutcil oleh mayoritas. Al Kasymihani menukil
dengan kata "mutamatti'iin" yang berasal dari kata tamattu'
(bersenang-senang). Demikian juga dalam riwayat An-Nasafi. Versi
pertama tercantum dalam kitab Ma'ani Al Qur'an karya Al Farra'.

Dari sinilah Imam Bukhari menukil pernyataan di atas. Kemudian
Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu

Abbas dengan kata " mutana' imiim" (merasakan kenikmatan).

"rJ,3r fG'ri efut \r.t (i,^, G> (Apo yang kamu pancarkan;

yaitu nuthfai toO maniJ dalam rahim kaum wanita). Bagian ini telah

disebutkan pada pembahasan tentang awal mula penciptaan. Al Farra'

berkata, "Firman-Nya dalam surah Al Waaqi'ah ayat 58, t';; A'6fli
(Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan),
yakni nuthfah (air mani) apabila dimasukkan ke dalam rahim wanita.

Apakah kamu yang menciptakan nuthfah itu ataukah Kami yang

menciptakannya?

'Jitr'4tt|y;;A.Guij1 (Lit muqwiin artinya bagi para

musafir. Al Qayyu artinya gurun). Bagian ini tercantum juga dalam

riwayat Abu Dzar dan telah dipaparkan pacla pembahasan tentang

awal mula penciptaan.
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lTr.-f' #r(li3' eti1) (Bimawaqi, an-nujum; ayat-ayat

muhkam dalam Al Qur'an). Al Farra' berkata, Fudhail bin Iyadh

menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Al Minhal bin Amr,
dia berkata, "Abdullah membaca piJJr e$4 i-if * lUot o,ltu
bersumpah dengan mawaqi' an-nujum), yakni dengan muhkam Al
Qur'an. Ia turun kepada Nabi SAW berangsur-angsur (nujuum)."

Dalam riwayat Abdunazzaq, dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang

firman-Nya dalam surah AL Waaqi'ah ayat 75, 7:yJr g1t1.,. dia

berkata, "Yakni tempat-tempat berdarnya bintang." Dia juga berkata,

"Al Kalbi berkata, 'Ia adalah Al Qur'an yang diturunkan berangsur-

angsur (nujuum)'." Penafsiran ini diperkuat oleh riwayat An-Nasa'i
dan Al Hakim dari Hushain dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas. dia
berkata, "Al Qur'an turun sekaligus pada malam Al Qadar ke langit,
kemudian dipisah-pisahkan dan turun dalam beberapa tahun, dan

itulah firman Allah, ?"dt e@ #f ,,
"-t t'e'rt t'tT3'*t r'1 73-i3t ),t:.ariA; (Dikatakan

'bimasqath an-nujuum', yakni tempat jatuhnya bintang. Kata mawaqi'

dan mauqi' adalah semakna). Ini adalah perkataan Al Farra'.

Maksudnya, indikasi kedua kata itu adalah sama meski salah satunya

jamak dan yang lainnya tunggal, sebab kata tunggal bila disandarkan

kepada kata sesudahnya akan memiliki makna jamak dalam

menunjukkan pengulangan. Ulama yang membacanya dengan kata

tunggal adalah Hamzah dan Al Kisa'i serta Khalaf. Abu Ubaidah

berkata, " Mau,aqi' an-nujum adalah tempat jatuhnya saat terbenam."

a',ll;^]i ir.l-., ';'# o]i'iJ1(iJ*U) (Mudhinuun artinya

mendustakon. Seperti firmon-Nya, 'tou tudhinu Jityudhinuun'

[sekiranya engkau mendustokan niscaya mereka akan mendustakanfi.

Al Farra' berkata tentang firman-Nya dalam surah Al Waaqi'ah ayat
gl, o'3l,;J'€i y-{t fie,_ti lUatra apakah kamu mengonggap remeh

saja Al Qur'an ini?), yakni mendustakan. Demikian juga firman-Nya
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dalam surah Al Qalam [68] ayat g, o'Jbrf q,tt'j ri\1 6Uatra mereks

menginginkan supaya kamu bersikap lunak lalu mereka bersilmp
lunak [pula kepadamufi, yakni sekiranya kamu kufur/ingkar niscaya
mereka akan kufur/ingkar juga. Abu Ubaidah berkata, "Kata
mudhinuun bentuk tunggalnya adalah mudhin, artinya adalah orang
yang mencari muka.

*i; tui;, -*i";tr 1?, #'?6&i7Uiu7i qiui\i
J.b f "jG el$ Ui€ rlt JS * "Jl'-Ji'J'rbi Ui J:': (fasataamun

2t ,

laka, yakni keselamatan bagimu. Sesungguhnya engkau 'min ashaabil

.iahiim' fdari golongan kananJ. Kata'inna' dihilangkan dan ia adalah
semakna. Seperti engkau kataknn, 'anta mushaddaq wa musaafir an
qaliil' [engkau dibenarkan akan sa/br tak lamo lagiJ, apabila dia
telah berkata, 'inni musafir an qaliil' fsesungguhnya aku safar tak
lama lagiJ). Ia adalah perkataan Al Farra'. Hanya sa.ja disebutkan,
"anta mushaddaqun musaafir" (engkau dibenarkan akan safar), yakni
tanpa menyebutkan kata'dan', dan inilah yang lebih tepat. Maknanya;
engkau dibenarkan bahwa engkau akan berpergian. Apa yang

dikatakan Al Farra' didukung oleh riwayat Ibnu Al Mundzir dari
Atha', dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Para malaikat datang kepadanya
dari Allah. Salam bagimu dari golongan kanan." Malaikat
mengabarkan bahwa beliau termasuk dalam golongan kanan.

*v!,ir g"# fflt'jtj or.)v,j,.u,35 U.,r$ ii 
"o,tl€ b,r*W}

([erkadang juga seperti doa baginya. Seperti perkataanmu, ,fasuqyan

min ar-rijaal" apabila engknu memberi tanda dhammah pado kato
'os-salam' maks ia termasuk doa). Ia adalah perkataan Al Farra'.
Hanya saja dia menambahkan kata 'dan' di awal kalimat, "Apabila
engkau memberi tanda dhammah.. .."

',rUli *arji oji)+:"; O\i) (fuuruun artinya kamu keluarkan.

Uuriitu artinya aku nyalafuin). Bagian ini tidak terdapat dalam
riwayat AbuDzar, dan telah disebutkan pada pembahasan sifat neraka
pada pembahasan tentang awal mula penciptaan.
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t;.,:S :1u.1!'r;y >tbJ.,(r}J) (Laghwan artinya batil. Ta.tsiiman

artinya kedustaan). Bagian ini dinukil Ibnu Abi Hatim melalui sanad
yang maushul dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang
firman-Nya dalarn surah Al Waaqi'ah ayat25, rlfi yakni kebatilan, dan

firman-Nyu, Q.V fi yut 
"l 

tidak ada kedustaan.

1. Firman AIIah, t:e ,P:

"Dan naungan yang terbenton'g lufls."
(Qs. Al Waaqi'ah [56]: 30)

rr! :JE et *
"ol t)3jtj ti:w €4':Stryr*ii'e

.(JJlrjJ 
"p,, 

"rL

t1lo. to. t, . 1.o.t 1 o.4;.4 die d)t 6,b) 6lP G.l f

4881. Dari Abu Hurairah RA yang sampai kepada Nabi SAW,
bahwa beliau bersabda, "sesungguhnya dalam surga terdapat pohon
yang seorang pengendara berjalan di bawah naungonnya selama
seratus tahun tanpa dapat melaluinya. Bacalah jika kamu mant, ,Don

bayangan yong terbentang luas'."

(Bab firman-Nya, "Dan naungan yang terbenatnag luas").

Disebutkan hadits Abu Hurairah RA, "Sesungguhnya di surga terdapat
pohon..." yang telah dijelaskan dalam sifat surga pada pembahasan

tentang awal mula penciptaan.
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""Yw;
57. SURAH AL HADIID

(Surah Al Aadiid dan

Bismillaahirrafomaaniruafoiim). Demikian yang

riwayat Abu Dzar. Adapun periwayat selainnya

surah Al Eadiid, dan inilah yang lebih tepat.

Al Mujadilah.

disebutkan dalam

hanya menyebutkan

?.i# <;#Lr;, ',-i:3'it4,Vw SG luuiattid berkota,

"Ja' al akum mustakhl afiin [All ah t elah m enj adikanmu me nguas ainyaJ,

slJr J\?wt q> y,G,"ti ;iirix'3l;:,:i^r*. JG

a)-:')J (.JrflJ eg't",,,i,-,* u"U.q l.,it j1 ^)l;lr t
|5e. 7qt'.pf W.(yry'',pi'Ji- w.>,r;-r,) ri <€.t r,>

-'ryi l+;i ,y ,y *aL,:il,;A ,y & rut
erF,.

Mujahid berkata: Ja'alakum mustakhlafiin (Altah telah
menjadikanmu menguasainya), yakni memakmurkartrLya. Minazh-
zhulumaat ilan-nuur (dari kegelapan kepada cahaya), yakni dari
kesesatan kepada petunjuk. Fiihi ba'sun syadiidun wamanaafi'u
linnaas (yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai
manfaat bagi manusia), yakni sebagai perisai dan senjata. Maulaakum
(Dia tempat berlindungmu), yaV,ni yang paling berhak atas kamu. Ii
alla ya'lama ahlul kitaab, yakni agar Ahli Kitab dapat mengetahui.

Yang zhahir pada segala sesuatu disebut ilmu, dan yang batin pada

segala sesuatu juga disebut ilmu. Anzhiruuna artinya tunggulah kami.

Keterangan:
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yakni memakmurkannya"). Bagian ini tidak tercantum dalam riwayat
Abu Dzar, tetapi diriwayatkan Al Firyabi melalui sanad yang maushul

dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid. Al Farra' berkata, "Firman-Nya

dalam surah Al Hadiid ayat 7, n',W maksudnya adalah

memilikinya, yaitu rezeki dan pemberian-Nya. "

".4t il.zly,blr q q$t jl ot;tilt f) (Darr kegetapan menuiu

cahaya, yal<ni dari kesesatan menuju petunjuk). Bagian ini tidak
tercantum juga dalam riwayat Abu Dzar, tetapi Al Firyabi juga

meriwayatkannya"

L\ t a vil-et!',) u-r3 ",fi. *i> ('Padanva terdapat kekuatan

yang hebat dan berbagai mamfoat bagi manusia', yalcni sebagai

perisai dan senjata). Ini diriwayatkan Al Firyabi melalui sanad yang

maushul dari Ibnu Abi Najih.

tJ,v. ;'rl ,€r*> (Mautaakum (Dia tempat berlindungmu),

artinya yang lebih berhak terhadap kamu). Al Farra' berkata tenlang

firman Allah dalam surah Al Hadiid ayat 15, ns|!'; H ]u-t, ittY
(tempat kembali komu adalah neraka, Dia tempat berlindungmu),
yakni yang lebih patut bagi kamu. Demikian juga dikatakan Abu
Ubaidah. Pada sebagian naskah Shahih Bukhari disebutkan, "Dia lebih
patut bagi kamu." Begitu pula dalam perkataan Abu Ubaidah. Namun

hal ini dikritik, tetapi mungkin dibenarkan dengan alasan bahwa yang

dimaksud adalah tempat.

t-:\]!r,$ U\Hi (Anzhiruuna artinya tunggulah kami) Al Farra

berkata, "Yahya bin Watsab, Al A'masy, dan Hamzah, menganggap

huruf hamzah pada kata 'anzhiruunaa' sebagai 'hamzah qath'i' (harus

dibaca meski didahului kata lain), sedangkan selainnya

menganggapnya sebagai 'harrvah washl' (tidak dibaca apabila

didahului kata lain)." Adapun maknanya jika ia sebagai 'hamzah

q ath' i' adalah tunggulah. Sedangkan j ika sebagat' hamzah w ashl' maka

maknanya adalah tangguhkanlah. Namun, terkadang juga orang Arab
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menggnnakan kata tersebut -yang menggunakan homzah qath'i-

dengan arti tunggulah sesaat.

y4' '*t U.(y{' '&1'e>a.1 ei aila ya,tama ahtut kiraab,

yalmi agar ahli kitab dapat mengetahui). lni adalah perkataan Abu

Ubaidah. Al Farra' berkata, "Orang Arab biasa menggunakan kata

'loa' sebagai penyambung dalam perkataan jika di bagian awal atau

akhimya terdapat pengingkaran, seperti pada ayat di atas, dan juga

firman-Nya dalam surah Al A'raaf l7l ayat 12,'dtiu,i\\'#\1tl;lt;
(apakah yang menghalangimu untuk bersujud [kepada AdamJ ketika

Aku memerintahkanmu)." Diriwayatkan juga bahwa Ibnu Abbas dan

Al Jahdari membacanya'liya'lama' (untuk diketahui). Maka hal itu
menguatkan bahwa kata'laa' pada kata 'li alla' hanya sebagai sisipan

dalam kalimat. Adapun qira'ah Mujahid, 'lilwi laa' maka

kedudukannya sama seperti 'li alla'.

L' + :e F,J" .ll,Lr' ,Ju; @itotukan yang tampak pada

segala sesuatu sebagai ilmu...). Bagian ini akan disebutkan pada

pembahasan tentang tauhid, dan ini adalah perkataan Yahya A[ Farra'.
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igr;l:{;
58. SURAH AL MUJAADILAH

,a,';-nir ,y airf 1rjj; .?rr .:GJ,
'ri,(p*t1

Mujahid berkata: Yufuaadduun artinya mempersulit Allah.
Kubituu artinya mereka dihinakan, berasal dari kata al khizyu

(kehinaan) . I s t ahw adz a ariiny a menguasai.

Keteraqgan:

(Surah Al Mujaadilah). Demlkian dalam riwayat Al Ismaili dan

Abu Nu'aim. Sementara dalam riwayat An-Nasafi hanya disebutkan,

"Al Mujaadilah". Adapun periwayat lainnya tidak mencantumkannya.

ii,r oiiu::.j :p5!wS (Yufuaadduuna ortinya mempersulit Altah).

Bagian ini dinukil Al Firyabi melalui sonad yang maushul

(bersambung) dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid. Abdunazzaq

meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah, tentang firman-Nya dalam

surah Al Mujaadilah ayat 5, 3rr ,fliU.i dia berkata, "Mereka

menentang Allah dan Rasul-Nya."

tiri 4i:i1 (Kubituu artinya mereka dihinakan). Demikian

dalam riwayat Abu Dzar. Sementara dalam riwayat An-Nasafi

disebutkan 'ufuzinuu' (mereka dijadikan sedih). Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Sa'id, dari Qatadah, "Mereka dihinakan

sebagaimana orang-orang sebelum mereka dihinakan." Kemudian dari

Muqatil bin Hayyan disebutkan dengan kata "akhzaz" (dijadikan

hina). Adapun Abu Ubaidah berkata, "Kubituu artinya mereka

dibinasakan."
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'rJ :6:Ji,b'\ (Istahwadza artinya menguasai). Yakni mereka

dikuasai syetan. Ini adalah adalah perkataan Abu Ubaidah. Kemudian

dinukil dari Umar RA bahwa dia membacanya "istafuaadza".

Catatan

Imam Bukhari tidak menyebutkan satu pun hadits marfu'
sehubungan dengan tafsir surah Al Hadiid, termasuk hadits Ibnu

Mas'ud, oi f.*i;r ill.lit ;,f) ft :yrlu' uJc of ,y.: 9:vl1'fr',fJ" d',*'el,ti t1(i' fl gii!*s (Tidak ada antara keislaman kami

dengan teguran Allah dalam ayat ini, 'Belum tibakah masanya bagi

orang-orang beriman untuk tunduk hati-hati mereka mengingat

Allah', melainksn empat tahun.) Hadits ini diriwayatkan Muslim dari
jalur 'Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud dari bapaknya, dari
pamannya. Demikian juga surah Al Mujaadilah tanpa mengutip satu

pun hadits marfu', termasuk hadits tentang wanita yang dizhihar
suaminya. Hadits tersebut dikutip Imam An-Nasa'i. Imam Bukhari

hanya mengutip sebagiannya pada pembahasan tentang tauhid dengan

sanad yang mu'allaq.
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' o.. i12a. ' )
tPtu,ry^"

59. SURAH AL HASYR

f)i d\/"''i ,4 et?yL 'l>t 
-ir

Al Jalaa'artinya mengeluarkan dari suatu negeri ke negeri yang

lain.

4882. Dari Said bin Jubair, dia berkata: Aku berkata kepada

Ibnu Abbas, "Surah At-Taubah?" Dia berkata, "At-Taubah? Ia adalah

Al Fadhihah (pembongkar), senantiasa turun; di antara mereka... di
antara mereka... hingga mereka mengira tidak menyisakan seorang

pun di antara mereka melainkan akan disebutkan padanya." Dia

berkata: Aku berkata, "Surah Al Anfaal?" Dia berkata, "Ia turun di
Badar." Dia berkata: Aku berkata, "Surah Al Hasyr?" Dia berkata,

"Turun berkenaan dengan bani Nadhir."

o,:Jti t;-4 \; :tlilL?'t uyr,t*i) *l; ,iu r7 *
c 7,. .!,ot o,:

. ,*Zll ,Sj i'tf ,y
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4883. Dari Sa'id, dia berkata: Aku berkata kepada Ibnu Abbas

RA, "Surah Al Hasyr?" Dia berkata, "Katakanlah, surah bani Nadhir."

Keterangan Hadits:

(Sur ah Al Hasyr. B i smillaahirrafomaanirr ahiim). Demikian yang

terdapat dalam riwayat Abu Dzar.

,p\i Jlf\i\Lt?lt,iy,i' (Al Jalaa' artinya dari satu negeri

ke negeri lain). lni adalah perkataan Qatadah diriwayatkan Ibnu Abi
Hatim dari Sa'id. Abu Ubaidah berkata, "Dikatakan al jalaa' dan al
ijlaa'. Jika dikatakan 'ajlaituhu' artinya akhrajtuhu (aku

mengeluarkannya)." Namun, kata jalaa' lebih khusus daripada kata

ikhraaj, sebab jalaa' adalah keluar bersama keluarga dan harta.

Adapun ikhraaj lebih umum daripada itu.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari
Muhammad bin Abdurrahim, dari Sa'id bin Sulaiman, dari Husyaim,

dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Hadits ini
sendiri telah disebutkan secara ringkas dengan sanad dan matan yang

sama dalam tafsir surah Al Anfaal, mencukupkan dengan masalah

yang berkaitan dengannya, dan sudah dijelaskan pada pembahasan

tentang peperangan.

re-;'jlt iJwS V;.rh,'s1? 6urah At-Taubah? Dia berkata, ,,At-

Taubah?"). Ini adalah pertanyaan yang berkonotasi pengingkaran

berdasarkan kalimat selanjutnya, t6,-atdt e (t, adalah Al Faadhihah

[pembongkarJ). Dalam riwayat Al Ismaili melalui jalur lain dari

Husyaim disebutkan , z,;-zrilr'rj';'$. r!.lr'arj- lSurah At-Taubah?

Dia berkata, 'Bahkan ia adalah surah Al Faodhihah').
o ti , o to , )"P') ,"p4bt:JjJ Ulj 6 (Senontiasa turun; di antara mereka...

di antara mereka...). S.p.rti firman-Nya , ',; e ..airr t66 U et
tr ...irJr oi\{-Gi)t'&t...atitblr e'!* @iantara merek ada
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yang berjanji kepada Allah... di antara mereka ada yang mencelamu
tentang pembagian zakot... di antara mereka ada yang menyakiti
nabi...).

,;#'-J (Tidak menyisakan). Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan rJ J gekali-kali tidak akan tersisa), dan ini yang lebih

tepat. Sebab versi pertama berindikasi penggolongan mereka secara

menyeluruh dalam ayatyang disebutkan, berbeda dengan versi kedua,
maka maknanya jauh lebih dalam. Dalam riwayat Al Kasymihani
disebutkan, ,fii-i itlf lbahwasanya tidak tersisa).

1t ,i?ty',!,,.1ti t;S"ir iy- lSuralt Al Hasyr? Dia berkata,

"Katakanlah, surah bani Nadhfr'). Seakan-akan dia tidak menyukai
penggunaan nama al fuosyr agar tidak timbul anggapan bahwa yang
dimaksud adalah hari kiamat, sebab maksud al hasyr di sini adalah
pengusiran bani Nadhir.

2. Firman Allah, 9.rt|{US C

"Apo saja yong komu tebang dari pohon kurmn (milik orang-orang
kalir)." (Qs. Al Hasyr [59]: 5) Liinah adalah pohon kurma yang

bukan ajwah atau barni.

J'; *') y\t ,k yt J';, r\t*ei-\t *r; it,f',*'# oi, ja hr I ;G,;;;t' ej;*n j 4t d,W
.(j;-lar,s{:i' Itf q'#i u.ri;.6,'8:;\i 9.

4889. Dari Ibnu Umar RA, "Rasulutlah SAW membakar Or;;
bani Nadhir dan menebang, dan ia adalah Buwairah, lalu Allah
menurunkan,'Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik

orang-orong lufir) atau yang kamu biarlran (tumbuh) berdiri di atas
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pokolotya, maka (semua itu) adalah dengan izin Allah; dan karena
D i a he nda k me mb e r i kan ke hina an ke p ada o r ang- or an g fas i k,.,,

Keterangan:

(Bab firman-Nya, "Apa saja yang kamu tebang daripada pohon
kurmo" liinah adalah pohon laffma yang buknn ajwah atau barni).
Abu Ubaidah berkata, "Firman Allah, j.r'$ai S, yakni daripada

pohon kurma, selama bukan jenis ajwah atau bami." Dalam riwayat
At-Tirmidzi dari hadits Ibnu Abbas dikatakan, i-ir3r i4sr 1lt-tilnalt
adalah pohon kurma). Kalimat ini disebutkan di sela-sela satu hadits.
Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari lkrimah, dia berkata, "Al-Liinah
adalah kurma selain ajwah." Sementara Sufuan berkata, "Ia adalah
yang berwarna sangat kuning."

3. Firman Allah, ^J-t-,,.J, il' i6i Ut

"Don apa saja harta ramposan (fai') yang diberikan Allah kepada
Rasul-Nya." (Qs. AI Hasyr [59]: 6)

#htiuf 91tq Jtli'.tts ,JG&?nt qr';L *
\) J +. *tl.J-,{rt:\'f q *, lrbt ,k I?,
ei J:':fi. ,Lo &j ,l; ht * tur Jy) c;;tg; ,*k,
"t. 

tc, 
'.:r, ' 

/

'!',b €'u l$rtrf,',r.,t u F- ;'* * w
4885. Dari Umar RA, dia berkata, "Adapun harta benda bani

Nadhir termasuk harta fai' yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya,
dimana kaum muslimin tidak mengerahkan pasukan berkuda maupun
berkendaraan, maka ia khusus untuk Rasulullah SAW, beliau
memberikan nafkah keluarganya darinya selama satu tahun, kemudian
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beliau menafkahkan yang tersisa untuk senjata dan kendaraan sebagai
persiapan di jalan Allah."

Keterangan:

(Bab Firman-Nya, "Apa saja harta fai' yang diberikon Alloh
kepada Rasul-Nya"). Penjelasan tentang foi' dan perbedaannya

dengan ghanimah telah dipaparkan pada bagian akhir pembahasan

tentang jihad.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di tempat ini dari Ali bin
Abdullah. dari Sufyan, dari Amr, dari Az-Zuhri, dari Malik bin Aus

bin Al Hadatsan, dari Umar RA. Amr yang dimaksud adalah Ibnu
Dinar. Dalam riwayat Imam Muslim dinukil dari riwayat Ibnu Mahan,

dari Amr bin Dinar, dari Malik bin Aus. tanpa menyebut Az-Zubri.
Namun, ini adalah kekeliruan dari penyalin naskah, karena para

periwayat lainnya tetap menyebutkan nama Az-Zultri. Hadits ini telah

dijelaskan secara detail pada pembahasan tentang ketetapan seperlima

harta rampasan perang.

4. Firman Allah, ts'iLi Jt-:)t $Su r;1

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimulah ia."
(Qs. Al Hasyr [59]: 7)

ot ',i*itl .>tL;'*.,lL Tqrjr iur '-A,j6 
1' -r* rt

.{ ,e 1i.,.r*,r q. q ott't'+ Ct" 
'!t 

# :tjr^t ,;A.7vulr,
,:.5')'*y '-;i'*fi ,1I 'i1 :Uw -i* ,o'fu?t A id
; ui *', *h' ,k i; J';', t u'iit d,6i :J6

J ^jLL.)fr1 '{t dGLi:,rd:'.rtee .yt 
=Y 

e
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'J't-')t 
;Stl [j1 ,>i'; t;i ,*lti;', U +fj & 'j ,'JG J'-r-

-l cz ,,o'll' :'-

.L-b A s fp,jG . JJ ,U$ slreiJti ,e €W 63 ,i'ltoi

-:*i :LJu

4886. Dari Abdullah, dia berkata" "Allah melaknat wanita-
wanita mentato dan minta ditato, wanita-wanita yang mencabuti bulu-
bulu wajah, wanita-wanita -yang merenggangkan gigi untuk
kecantikan, w'anita-wanita yang merubah ciptaan Allah." perkataan ini
sampai kepada seorang wanita bani Asad yang biasa dipanggil Ummu
Ya'qub. Dia datang dan berkata, "Sungguh telah sampai kepadaku
bahwa engkau melaknat ini dan itu." Dia berkata, "Mengapa aku tidak
melaknat orang yang dilaknat Rasulullah sAW dan dia ada dalam
kitab Allah?" wanita itu berkata. "Sungguh aku telah membaca apa
yang ada di antara dua sampuinya (isinya), tetapi aku tidak
menemukan apa yang engkau katakan." Dia berkata, "Sekiranya
engkau telah membacanya, niscaya engkau menemukannya. Tidakkah
engkau membaca firman-Nya,'Apa yang diberikan Rasul kepadamu
maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka
tinggalkanlqh'." Wanita itu berkata, "Benar!" Dia berkata,
"Sesungguhnya beliau telah melarang perbuatan itu." Wanita itu
berkata, "Sesungguhnya aku melihat keluargamu melakukannya." Dia
berkata, "Pergilah dan lihatlah." wanita itu pergi dan memperhatikan
namun tidak melihat sedikitpun apa yang diinginkannya. Dia berkata,

"sekiranya dia seperti itu, maka aku tidak akan menggaulinya."

'* i*,eL frc / f)t y.t';i,JG r1rt
,k *tJ";'., *t ,iu + hr ,t, yt* *'^ib * etit,

4i ,q{u Ctu :SG .i:'7;,ar'$\i 6'ri ;y
l&1c 6 uk tk ? ,Jd .V; 6c ;.r

/ a o t.
/ or9
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c . , o'o.ll .1t,'t /.o . tt
P q*-- il trC JUJ- ;lrrl j, dc'.^.,t ,i*,;J*;Ut't.)+itt

l-

c, c/ -. / ',o ), cl.)).e, e-rJ> J:, ottt .t"o

4887. Dari Suffan, dia berkata: Aku menyebutkan kepada

Abdunahman bin Abis tentang hadits Manshur dari Ibrahim dari

Alqamah, dari Abdullah RA, dia berkata, 'Rasulullah SAW melaknat

wanita yang menyambung rambut'. Maka dia berkata, "Aku
mendengarnya dari seorang wanita yang bernama Ummu Ya'qub dari

Abdullah, sama seperti hadits Manshur."

Kqterangan Hadits:

(Bab apa yang diberikan Rasul kepadamu maks terimalah ia).

Maksudnya, apa yang diperintahkannya kepada kamu, maka

kerjakanlah, karena lanjutan ayat ini adalah, "dan apa yang

dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. "

1' 1o $ (Dari Abdutlah). Dia adalah Ibnu Mas'ud. Dia berkata,

"Allah melaknat wanita-wanita yang mentato." Penjelasannya akan

disebutkan pada pembahasan tentang pakaian.

'-o. ol .

a'yiti" ii t+l J'ii -6i E. ,lairit eIli $ (Perkataan ini sampai

kepada seorang wanita dari bani Asad yang biasa dipanggil Ummu

Ya'qub). Namanya tidak diketahui. Namun, Abdunahman bin Abis

sempat bertemu dengannya, seperti akan disebutkan pada jalur

sesudahnya.

iJli :Jrr ,j ,Ud (r_,,#ri ,e €W G34't*i J"y,}t io ot>,ti; si

'A-b s-{'J-3(fidakkah engkau rnembaca firman-Nya, 'Apa yang

diberikan Rasul kepadomu maka terimalah ia, dan apa yang

dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah'. Wanita itu berknta,

"Bensr!" Dia berkata, "Sesungguhnya beliau telah melarang

perbuatan itu"). Jawaban Ibnu Mas'ud ini masih menyisakan
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pertanyaan, karena wanita itu mempertanyakan dasar pelaknatan,

sementara suatu larangan tidaklah selamanya berkonsekuensi bahwa

pelakunya terlaknat. Kemusykilan ini mungkin dijawab bahwa ayat itu
mewajibkan menaati perkataan Rasul, sementara beliau telah

melarang perbuatan tersebut, maka siapa yang melakukannya berarti

telah berbuat zhalim, dan di dalam Al Qur'an orang-orang zhalim itu
dilaknat. Mungkin juga Ibnu Mas'ud mendengar laknat dari Nabi
SAW atas pelaku perbuatan-perbuatan itu, seperti disebutkan pada

sebagian jalurnya.

XJ'y';t;',lJjai 1Xe t uar gamu me I akukanny a? ). Dia adalah Zainab

binti Abdullah Ats-Tsaqafi yah.

* *6 4t't No*un dia ridak melihat sedikit pun apa

yang diinginkannya). Yakni apa yang dia duga dilakukan oleh istri
Ibnu Mas'ud. Sebagian mengatakan bahrna istri Ibnu Mas'ud benar
melakukannya, tetapi ditegur oleh Ibnu Mas'ud, dan dia pun

meninggalkannya. Oleh karena itu, ketika wanita yang bertanya

masuk, dia tidak mendapati apayangdia lihat sebelumnya.

t1X'6 ri (Aku tidak menggautinya). Mungkin yang dimaksud

menggauli di sini adalah melakukan hubungan intim dan mungkin
juga berkumpul (hidup bersama). Makna ini didukung perkataannya

dalam riwayat Al Kasymihani, "Engkau tidak berkumpul dengan

kami" dan dalam riwayat Al Ismaili, "Engkau tidak berkumpul
denganku."

Hadits ini dijadikan dalil yang membolehkan melaknat

seseorang yang memiliki sifat seperti orang-orang yang dilaknat oleh

Rasulullah SAW, sebab kata laknat tidak boleh digunakan kecuali
untuk mereka yang berhak mendapatkannya. Mengenai hadits yang

diriwayatkan Imam Muslim, maka dibatasi dengan lafazh, F\'H
(tidak patut mendapatkannya), yakni di sisi-Mu, karena beliau

melakukan laknat itu berdasarkan apa yang tampak baginya meski

kemungkinan di sisi Allah tidak demikian. Berdasarkan makna
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pertirma dipahami sabdanya, r(}lt'a€i'n (]ii6 (Jadirranlah lalmat itu

baginya sebagai pembersih dan rahmat). Sedangkan berdasarkan
makna kedua, maka laknat itu menambah kesengsariuul bagi yang
dilaknat. Hadits ini menjelaskan juga bahwa orang yang membantu
kemaksiatan, maka dia bersekutu dengan pelakunya dalam dosa.

5. Firman Allah, ito;)rl tr:,t[t t2L; Oiitt

"Dan orang-orang yang teloh menr*pati Kota Aa'dfoolt don telah
beriman (Anshar)." (QS. Al Hasyr [59]: 9)

t-ilAr ,#')l :'o-b\t n, # Jr; :)v o'17i / ,i; f
,t-;1\urulAl ,{'rl, '& & J',x" olt ,:,.)'r\t iaCu,
,&i gt\t ,k 4t;tl;Li ,F ,t ot--\t't ,t3t b|7;.ll

'd *'y-t |r:*J q "b"'rf
4888. Dari Amr bin Maimun, dia berkata: Umar RA berkata,

"Aku berwasiat kepada khalifah tentang kaum muhajirin yang
pertama, agar hak mereka diketahui. Aku berwasiat pula kepada
khalifah tentang kaum Anshar yang menmpati kota Madinah dan telah
beriman sebelum Nabi SAW hijrah, hendaklah diterima kebaikan
mereka, dan dimaafkan keburukan mereka."

Keterangan:

(Bab "Dan orang-orang yang menempati kota Madinah dan
beriman"). Maksudnya, mereka yang bermukim di Madinah. Ada juga
yang berpendapat bahwa mereka adalah orang yang tinggal di
Madinah. Berdasarkan makna pertama, maka ia khusus bagi kaum
Anshar, dan inilah makna zhahk perkataan Umar. Adapun makna
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kedua, maka mencakup pula kaum muhajirin pertama. Selanjutnya,

Imam Bukhari menyebutkan penggalan kisah Umar saat dibunuh.

Hadits ini sudah disebutkan ketika membahas keutamaan-

keutamaannya.

6. Firman Allah, 'fiJ1 *V ;r::j.W

"Dan mereko mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri
mereka sendiri." (QS. Al Hasyr [59]: 9)
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; .itAt :t)Jl i#r, o')'i.\.ill ,i'rLs;5t .lsr.asr :a-c\2Ar

.(rG Ge ,';Ar Jt3') .'JLe :;>ri)r )L
Al Khashashah artinya kebutuhan. Al Muflifuuun artimya orang-

orang yang beruntung karena mendapatkan kekekalar Al Falaoft

artinya abadi. Hayya alal falaah (marilah menuju keabadian), yakni

bersegera. Al Hasan berkata: flaajatan artinya kedengkian.

,* i' .,t., yt',1';', ,tr', ;i :Jtl ',,:s. hr ue, t';":) gri ?
"4- C,:a. 4,l,"rc . *i;ir,/.ci :t,1";-, t-,i- ',i':
qt i#.,i;of ,*') f i' ,k *t J';r'J\;i ,t*, e:rb

;\'Ji it'Jy",, t:-vi ilw j;,\t i',y, ira urr '03';

*-fT \ l*') qr i' ,k it J';'r'J:;b ,ai|'l',lrt- ^t^i

i,xsr afu:r;rri tit; i,:u .^%t L'; yt s*t u ilr, Uru *
ut;'"i )drt 

^Ar 
erA, qy', Ct:-i)r *G"jGi |&i

'pht'+"tA:Ju. et*ht,k lut J'y, *,V:St



* oi;i:t) ,y:??"i;:u .ixr ,), u-'a..bil ,-Pt,/
t

.(br:a>

4889. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Seorang laki-laki

datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, aku

ditimpa kesulitan'. Beliau mengirim utusan kepada istri-istrinya, tetapi

tidak mendapati sesuatu pada mereka. Maka beliau bersabda, 'Adakah

seseorang yang mau meniamunya malam ini dan Allah akan

merahmatinya?' Seorang laki-laki dari kaum Anshar berdiri dan

berkata, 'Aku wahai Rasulullah'. Laki-laki itu pergi kepada

keluarganya dan berkata kepada istrinya, 'Tamu Rasulullah SAW,

janganlah engkau menyimpan sesuatu darinya'. Istrinya berkata, 'Demi

Allah, tidak ada padaku kecuali makanan anak-anak'. Laki-laki itu

berkata, 'Apabila anak-anak mau makan malam maka tidurkanlah

mereka, kemudian kemarilah dan matikan lampu, kita akan melipat

perut-perut kita malam ini'. Istrinya pun melakukannya. Kemudian

pagi harinya laki-laki itu pergi kepada Rasulullah SAW, maka beliau

bersabda, 'sungguh Allah Azza Waialla takjub -atau tertawa- knrena

perbuatan fulan dan fulanah' . Lalu Allah menurunkan, 'Dan merekn

mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri,

Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu)'."

Keteransan Hadits:

(Bab .firman-Nya, "Mereka mengutamakan [orang lainJ atas

diri-diri mereka sendiri". Al Khashashah artinya kebutuhan). Dalam

riwayat selain Abu Dzar disebutkan "al faaqah" yang merupakan

perkataan Muqatil bin Hayyan yang diriwayatkan lbnu Abi Hatim

melalui jalurnya.

l4r ,tyir |Huro5yat,iy'.rlJr @t Multihun artinya orang-

orang yang beruntung ftsrena mendopatftan kpftekalan. Al Falaah

z lz

rf, o6'-ls @i
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artinya abadi). Ini adalah perkataan Al Farra'. Ia juga bermakna

mendapatkan apa yang dicari.

'P*,gillr ,*'* (Maritah menuju keabodian artinya

bersegera). Kata 'bersegera' merupakan penafsiran kata 'ha11ta'

(marilah), yakni bersegeralah menuju keabadian. Ibnu At-Tin berkata,

"Hal ini tidak disebutkan oleh seorang pun di antara para pakar

bahasa. Hanya saja mereka berkata, 'Kemarilah' dan 'datanglah'." Saya

(Ibnu Hajar) katakan, apa yang dikatakannya adalah benar. Namun, di
dalamnya terkandung indikasi untuk bersegera. Sehingga maknanya;

datanglah dengan segera.

tixJ^L t-+6 ,';r^it SA1 q Hasan berkata, ,,Haajatan artinya

kedengkian'). 
"Pernyataan 

ini dinukil Abdurcazzaq melalui sanad yang
maushul dari Ma'mar, dari Qatadah. Lalu kami riwayatkan pada juz ke
VIII kitab Amaali Al l[uhamili melalui jalur ringkas dari Abu Raja',
dari Al Hasan, tentang firman-Nya dalam surah Al Hasyr ayat 9,
:... . ort .'-otzrg fl"):rb e o):;+'_\J (Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam

hatr m,e:reka), 

-iiu 
U"rtut a, " Haajah, yakni kedengkian."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Ya'qub bin
Ibrahim bin Katsir, dari Abu Usamah, dari Fudhail bin Ghazwan, dari
Abu Hazim Al Asyja'i, dari Abu Hurairah RA. Ya'qub bin Ibrahim
bin Katsir adalah Ad-Dauraqi.

- | ''- t,r j; i' jrl h') ,;1 (Seorang taki-taki datangAt_-,-l 
, r\f /

kepada nrrututlol, SAW). Laki-laki yang dimaksud adalah Abu
Hurairah RA. Hal ini disebutkan secara jelas pada riwayat Ath-
Thabarani. Dia menisbatkan dalam pada pembahasan tentang

keutamaan kepada Abu Al Bakhthari Ath-Tha'i tentang sifat Nabi
SAW. Namun, Abu Al Bakhtari bukan seorang yang tsiqah
(terpercaya).

itt'J;'j, tu' ,:: 'd,*r1i 4aakah seseorang yong mau

menjamunya malam ini dan Atlah merahmatinya?). Dalam riwayat AI
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Kasymihani disebutkan ,'z-:;t tS Lri:i (Meniamu orang ini sebagai

rahmat flrasing sayangJ).

l, irl-lr ,t-"P)iuilseorang laki-laki dari l<alangan Anshar

berdiri). Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan keutamaan

kaum Anshar. Dia adalah Abu Thalhah. Kemudian Al Khathib tampak

ragu dalam mementukan; apakah dia Zaid bin Sahal (sahabat yang

masyhur) ataukah sahabat lain yang juga memiliki panggilan Abu

Thalhah? Pada pembahasan terdahulu disebutkan juga pendapat yang

mengatakan bahwa dia adalah Tsabit bin Qais. Namun, ditempat ini

saya ingin mengingatkan sesuatu yang tercantum dalam riwayat Al

Qurthubi (pakar tafsir) dan Muhammad bin Ali bin Askar dalam

catatannya terdapat Ta'rif As-Suhaili, keduanya menyebutkan dari An-

Nahhas dan Al Mahdi, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abu Al

Mutawakkil. Ibnu Askar menambahkan "An-Naji", dan tamu tersebut

adalah Tsabit bin Qais. Dikatakan juga bahwa pelakunya adalah

Tsabit bin Qais seperti diriwayatkan oleh Yahya bin Salam. Demikian

kutipan pernyataan keduanya. Namun, ini tidak benar, karena Abu Al

Mutawakkil An-Naji adalah tabi'in yang cukup masyhur, dan dia tidak

disinggung dalam kisah itu. Hanya saia dia meriwayatkannya melalui

jalur mursal dali Ismail Al Qadhi seperti telah disebutkan di tempat

itu. Demikian juga Ibnu Abi Dunya dalam kitab Qiraa Adh-Dhaif

(menjamu tamu) dan Ibnu Al Mundzir sehubungan dengan tafsir ayat

ini, semuanya dari Ismail bin Muslim, dari Abu Al Mutawakkil, 0i

',a,k'r'd'*3,P'Y 
"4 

b'd t $ ^{N'&'r;"tx:t'u 
*i

* U'-ro i i6 r'atri (Seorang laki-taki dari kaum muslimin sudah

tiga hari tidak mendapatkan sesuatu untuk berbukn, sampai akhirnya

hal itu diketahui seorang lakiJaki Anshar yang biasa disebut Tsabit

bin Qais). Pernyataan Ibnu Askar ini diikuti sekelompok pensyarah

hadits tanpa memberi koreksi atas kekeliruannya. Oleh karena itu,

saya menyitirnya di tempat ini. Tampaknya guru kami Syaikh Ibnu Al

Mulaqqin menyadari kekeliruan Ibnu Askar yang mengatakan bahwa
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laki-laki tersebut adalah Abu Al Mutawakkil An-Naji, maka dia

berkata, "Perkataan ini tidak benar, sebab Abu Al Mutawakkil adalah

seorang tabi'in menunit kesepakatan." Seakan-akan dia membuka

kemungkinan adanya seorang sahabat yang biasa dipanggil Abu Al
Mutawakkil, tetapi sesungguhnya tidak ada yang seperti itu.

i tU' Uh Cf I (Dan kita melipat perut-perut kita malam ini).

Dalam hadits Anas yang dikutip Ibnu Abi Dunya disebutkan, jiei
.f'6t" a,Ti L;:lAr ,s1: ,_tr e s.jji|'als- loio pun mencicipi makanan

itu bersama istrinya hingga si tamu mengira keduanya juga ikut

maknn).

F: -viittr fu )tr )\-lj * t*jt ti'j (Kemudian pagi

harinya laki-laki itu pergi kepada Rasulullah SAly). Dalam hadits

Anas disebutkan, #t ,a ji pio shalat shubuh bersama betiau).

T 
i1 ,y:'9hr e';e '.,,il lsungguh Altah Aiza Wajalta takjub

qtau tertqwa). Demil.,tan disebutkan di tempat ini disertai keraguan.

Imam Muslim menyebutkan dari Jarir dari Fudhail bin Ghazwan

dengan kata'*--*b (takjub) tanpa ada keraguan. Sementara dalam

riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya dari hadits Anas disebutkan, 'O',.-b

(ter taw a),juga tanpa ada keraguan.

Al Khaththabi berkata. "Penisbatkan 'takjub' kepada Allah
adalah hal yang mustahil, maka maknanya adalah ridha. Seakan-akan

dikatakan, 'Perbuatan itu menempati keridhaan di sisi Allah seperti

posisi takjub pada diri-diri kalian'." Dia juga berkata, "Mungkin juga

maksud takjub di sini adalah Allah membuat takjub para malaikat-Nya

atas perbuatan kedua orang itu, karena perbuatan tersebut sangat

jarang terjadi menurut kebiasaan." Lalu dia berkata, "Abu Abdullah
berkata, 'Makna tertawa di tempat ini adalah rahmat'." Saya (Ibnu

Hajar) katakan, "Akan tetapi saya tidak melihat pernyataan seperti itu
dalam naskah-naskah Shahih Bukhari yang sampai kepada kami."
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Al Khaththabi melanjutkan, "Menakwilkan'tertawa' dengan arti
'ridha' lebih dekat daripada memaknainya dengan arti 'rahmat', karena

tertawa dari orang-orang yang dermawan menunjukkan keridhaan, dan

mereka biasa digambarkan berseri-seri saat diminta." Saya (Ibnu
Hajar) katakan, keridhaan dari Allah berkonsekuensi rahmat dan itu
adalah sesuatu yang mesti.
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--t'rir)-')
.z.:Df^ )17ry

60. SURAH AL MT]MTATIANAH

ot-.:r'--l ,o'i'fr ay\6#, '<t ti;+s r1 :Lr-.-l
"'Jt q*i ti <i,#r @).r-ra r+.laiyfit;,

*i'; f ,€,*,g,1*'rinh'

jvj

',\ t^

J:"
Mujahid berkata: Laa taj'alnaa fitnatan (angan jadikan kami

[sasaran] fitnah), yakni jangan Engkau mengadzab kami melalui

tangan-tangan mereka. Mereka berkata, "Sekiranya mereka itu berada

dalam kebenaran, niscaya mereka tidak akan ditimpa oleh perkara ini.
Bi'ishamil kawaafir (tali perkawinan dengan perempuan-perempuan

kafir); para sahabat Nabi SAW diperintahkan untuk berpisah dengan

istri-istri mereka, istri-istri tersebut masih kafir di Makkah.

Keterangan:

(Surah Al Mumtafuonah). Kata basmalah tidak tercantum dalam

semua riwayat. Adapun yang masyhur dalam penamaan surah ini
adalah 'Al Mumtahanah', tetapi terkadang juga disebut 'Al
Mumtahinah'. Jika dibaca 'Mumtahanah' maka ia adalah sifat bagi

perempuan yang menjadi sebab turunnya surah ini. Menurut pendapat

masyhur perempuan itu adalah Ummu Kultsum binti Uqbah bin Abi
Mu'aith. Namun, ada juga yang mengatakan dia adalah Sa'idah binti
Al Harits. Sebagian lagi mengatakan, Umaimah binti Bisyr. Namun,

pendapat pertama yang menjadi dasar, seperti akan dijelaskan pada

pembahasan tentang nikah. Apabila dibaca 'Mumtahinah' maka ia
adalah sifat bagi surah itu, seperti dikatakan 'Al Fadhihah'

(pembongkar aib) untuk surah Al Bara:ah (At-Taubah).
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t' Hl-i qiii I (esthi ry ,irr+, 'Sv2lUuiahid 
berkata; laa

taj'alnaa fitnatan [iangan jadikan kami -sasaran' fitnahJ, yakni

jangan Engkau mengadzab l<ami melalui tangan-tongan mereka...).

Penafsiran ini dinukil Al Firyabi melalui sanad yang maushul dari

Warqa' dari Ibnu Abi Najih, darinya sesuai lafazbnya disertai

tambahan, ly U yttiJl (Dan tidak pula adzab dari sisi-Mu). Lalu

pada bagian akhirnya ditambahkan,t3j'E *a|6 (Mereka tidaktah

ditimpa yang seperti ini). Demikian juga diriwayatkan Abd bin

Humaid, dari Syababah, dari Warqa', dari Ibnu Abi Najih, darinya'

Ath-Thabari merirvayatkan dad jalur lain dari warqa" dari Isa, dari

Ibnu Abi Najih, sama seperti itu. Semua sepakat bahwa riwayat ini

hanya sampai kepada Mujahid. Kemudian Al Hakim meriwayatkan

seperti ini dari jalur Adam bin Abi Iyas, dari Warqa', lalu dia

menambahkan kepadanya Ibnu Abbas dan berkata, "Hadits shahih

sesuai kriteria Muslim." Namun, saya kira penambahan nama 'Ibnu

Abbas' adalah suatu kesalahan, karena para murid Warqa' sepakat

tidak menyebutkannya.

Ath-Thabari meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu

Abbas, dia berkata , tfr:,4 tab "&Lir| 1 tF 'iy.euic-t I (Jangan

Engkau jadikan kami [sasaranJ fitnah orang-oranT kafir, yalmi

jangan Engkau jadikan mereka berkuasa atas knmi, sehingga mereka

menimpakan ./itnah kepada kami). Pernyataan ini berbeda dengan

penafsiran Mujahid dan sekaligus menguatkan apa yang saya

sebutkan. Ath-Thabari meriwayatkan pula dari Sa'id, dari Qatadah, dia

berkata tentang firman-Nya,',Jangan jadikan kami (sasaran) fitnah

bagi orang-orang kafir', yakni "Jangan menangkan mereka atas kami

sehingga mereka menimpakan fitnah kepada kami, dimana mereka

menyangka menang atas kami, karena kebenaran mereka." Pernyataan

ini mirip dengan penakwilan Mujahid.

Iti; "s d.u.gtlnbj yh, & 4t'q*ivi 6rtssr *,,1.1

lsa, (fali pertrnwinan dengan perempuan-perempuan kafir; para
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sahabat Nabi SAW diperintahknn berpisah dingan istri-istri mereka,

mereka masih kafir di Makkah). Pernyataan ini diriwayatkan Al
Firyabi dari jalur Mujahid. Ath-Thabari meriwayatkannya juga dari

jalurnya dengan redaksi, tt'L;,9\*t * b, ,i* y'qt;bi't'i
,u-l(l'',.i'o:ri'L<A]i,8 ; (sahabat-sahabat Muhammad SAW/v
diperintah menceraikan istri-istri mereka yong masih dalom keadaan

kafir di Makknh, para istri itu tinggal bersama orang-orang kafir di

Makkah). Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhali,

dia berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan seorang perempuan

kaum muslimin, dia bergabung bersama kaum musyrikin ,lalu kafir,

maka suaminya tidak boleh tetap berpegang kepada tali perkawinan

dengannya, sungguh suaminya telah terlepas darinya."

Al Kawaafir adalah bentuk jamak dari kata kaafirah (wanita

kafir), sedangkan isham adalah bentuk jamak dari kata ishmah

(perlindungan). Abu Ali Al Farisi berkata, "Al Kurkhi berkata

kepadaku, 'Kata Al Kawaafir pada ayat itu mencakup laki-laki dan

perempuan'. Aku berkata kepadanya, 'Menurut ahli bahasa, kata ini
hanya digunakan dalam konteks wanita kafir'. Dia pun berkata,

'Bukankah boleh dikatakan thaa'ifah kaafirah?' (kelompok kafir)."

Namun, alasan ini ditolak karena tidak boleh menggunakan kata

kaafirah sebagai sifat bagi laki-laki, kecuali disebutkan juga mereka

yang disifati.

1. Firman Allah, ;q't\'€tbi €'s!b t)ry |
"langanlah kamu mengambil musuh-Ku dan musahma menjodi

teman-teman setia." (Qs. Al Mumtalanah [60]: 1)

*a.s e', sif t' * e:'fi;e i f i f'*
f h',k ), J?r,*.,:Ji-ir hr',i, V'+,i:ri
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4890. Dari Al Hasan bin Muhammad bin Ali, dia mendengar

Ubaidillah bin Abi Rafi' (sekertaris Ali) berkata: Aku mendengar Ali
RA berkata, "Rasulullah SAW mengutusku bersama Az-Zubair dan Al
Miqdad. Beliau bersabda, 'Pergilah kalian hingga datang ke Raudhah

Khakh, karena di sana ada zha'inah (perempuan) yang membawa

surat, ambillah (surat itu) darinya.' Kami pun berangkat memacu

kuda-kuda kami hingga sampai ke Raudhah yang dimaksud. Ternyata

kami mendapati seorang perempuan. Kami berkata, 'Keluarkanlah

surat'. Dia berkata, 'Tidak ada surat padaku'. Kami berkata,

'Hendaklah engkau mengeluarkan surat itu atau kami akan

menanggalkan bajumu'. Maka dia pun mengeluarkan surat dari

sanggul rambutnya. Lalu kami membawanya kepada Nabi SAW.
Ternyata surat itu berbunyi, 'Dari Hathib bin Abi Baltaah kepada

orang-orang dari kaum musyrikin di Makkah'. Dia mengabarkan

kepada mereka sebagian urusan Nabi SAW. Nabi SAW bertanya,

'Apakah ini wahai Hathib?' Dia menjawab, 'Jangan terburu-buru
wahai Rasulullah, aku adalah orang dari kaum Quraisy, tetapi bukan

berasal dari kalangan mereka. Adapun orang-orang yang bersamamu

dari kaum muhajirin memiliki kerabat-kerabat yang dapat melindungi
keluarga dan harta benda mereka di Makkah. Maka aku ingin -setelah

luput dariku hubungan nasab- membuat pada mereka kekuatan yang

mereka gunakan melindungi kerabatku. Tidaklah aku melakukannya

karena kekufuran dan tidak pula murtad dari agamaku'. Nabi SAW
bersabda, 'Sungguh dio telah berkata jujur kepada kalian'. Umar
berkata, 'Biarkanlah aku wahai Rasulullah, aku hendak memenggal

lehernya'. Beliau bersabda, 'sungguh dia turut serta dalam perang
Badar. Apa yang membuatmu tahu, barangkali Allah telah melihat
kepada peserto perong Badar dan berfirman, kerjaknnlah opa yang
kalian mau, sungguh aku telah mengompuni kalian'." [6r berkata,

"Berkenaan dengan ini turunlah [ayat), 'Wahai orang-orang yang
beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuh kamu

sebagai teman setia'." Dia berkata, "Aku tidak tahu ayat ini berada

dalam hadits ataukah merupakan perkataan Amr."

FATIIUL BAARI - 255



Ali menceritakan kepadaku, dia berkata: Dikatakan kepada
Sufuan, "Apakah sehubungan dengan ini turun firman-Nya,
'Janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuh kamu sebagai
teman setia'?" Sufuan berkata, "Ini dalam cerita orang-orang yang aku
hafal dari Amr. Aku tidak meninggalkan satu huruf pun. Aku tidak
pula melihat seseorang yang menghafalnya selain aku."

Keterangan Hadits:

. (Bab "Janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuh kamu
sebagai teman setia). Judul bab ini tidak tercantum dalam riwayat
selain Abu Dzar. Oleh karena kata 'al 'aduwwz' (musuh) berbentuk
mashdar maka boleh digunakan untuk satu maupun banyak. Adapun
firman-Nya, "Kalian sampaikan kepada mereko [berita-berita
MuhammadJ karena rasa kasih soyong", ini merupakan penafsiran
"perwalian" yang dimaksud. Namun, mungkin juga ia sebagai predikat
atau sifat. Kemungkinan ini sedikit ganjil, karena mereka dilarang
secara mutlak menjadikan musuh sebagai teman setia. Sementara

dikaitkannya dengan sifat atau keadaan tertentu memberi asumsi
diperbolehkannya hal itu jika sifat dan keadaan tadi sudah tidak ada.

Hanya saja dari kaidah-kaidah lain diketahui bahwa larangan itu
bersifat mutlak. oleh karena itu, penyebutan sifat atau keadaan di sini
tidaklah memiliki makna implisit. Kemungkinan juga perwalian itu
berkonsekuensi kasih sayang, maka perwalian tidak sempurna tanpa
kasih sayang, sehingga menjadi keadaan yang tidak terpisahkan.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Al Humaidi,
dari Sufiian, dari Amr bin Dinar, dari Al Hasan bin Muhammad bin
Ali, dari Ubaidillah bin Abi Rafi', dari Ali RA. Al Hasan bin
Muhammad bin Ali adalah Ibnu Abi Thalib.

?e A\t,:iri ,? (Hingga kalion mendatangi Raudhah Khakh)

Hal ini telah dijelaskan pada bab "Mata-mata" pada pembahasan

tentang jihad, pada bagian awal perang Al Fath (Fathu Makkah).
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F:j Ui;t * (Aku adalah seorang dari kaum euraisy). yakni

melalui persekutuan. Hal ini berdasarkan perkataannya selanjutnya,

"Namun aku tidak berasal dari kalangan mereka."

'n11:i "*|;i it ,SO'u fy,'C? 6*u adalah seorang dari

kaum Quraisy, tetapi ot u tia* berasal dari kalangan mereka).

Perkataan ini tidak bertentangan. Bahkan maksud pernyataannya, 'dari
mereka' adalah sebagai sekutu mereka. Sementara telah disebutkan
dalam hadits, "sekutu suatu kaum termasuk lraum irz. " Kemudian
kalimat, "dan aku tidak berasal dari lmlangan mereka" untuk
menetapkan majaz.

$:l:" S iS1 lSungguh dia telah berkata jujur kepada kalian).

Yakni mengatakan y*g ."b"narnya.

'*Sl -rpi )U t|,;6" on:t # JC| (Jmar berkata, ,,Biarlunlah

aku wahai Rasulullah memenggal lehernya"). Dia tetap berkata
demikian meski Rasulullah sAw telah membenarkan alasan Hathib,
karena Umar memiliki komitmen sangat tinggi terhadap agama, dan
kebencian mendalam terhadap mereka yang munafik. Dia juga
mengira bahwa semua orang yang menyelisihi urusan Rasulullah
sAw, maka patut dibunuh. Akan tetapi dia tidak memiliki kepastian
akan hal ini sehingga dia terlebih dahulu meminta izin untuk
membunuhnya. Umar menamainya juga sebagai munafik, karena dia
menampakkan sesuatu yang berbeda dengan batinnya. Adapun alasan

Hathib adalah dia melakukan itu karena anggapannya tidak akan
menimbulkan bahaya. Ath-Thabari meriwayatkan dari Al Harits dari
Ali sehubungan kisah ini, "Beliau bersabda, 'Bukankah dia telah turut
dalam perang Badar?' Dia berkata, 'Benar! Akan tetapi dia telah
membatalkan hal itu dan membantu musuh-musuhmu untuk
melawanmu'."

'{1U- q 63i. I 'rfil )W lAeliou bersabda, ,,Sesungguhnya dia

telah turut dalam perang Badar, dan apa yang membuatmu tahu...,,).

FATHUL BAARI _ 257



Beliau menjelaskan sebab yang menjadikannya tidak membunuh

Hathib, yaitu dia turut dalam perang Badar. Seakan-akan dikatakan,

"Apakah kehadirannya dalam perang Badar bisa menggugurkan

dosanya yang besar ini?" Maka beliau pun menjawab, "Apa yang

membuatmu tahu...."

)3i. ,Ff &'ebt hr? il' #l (Barongkati Allah tetah metihat

kepada peserta perang Badar). Demikian tercantum dalam

kebanyakan riwayat, yaitu dalam bentuk pengharapan. Namun, kata

ini bila berasal dari Allah maka benar-benar terjadi. Dalam hadits Abu

Hurairah yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dinukil dengan lafazh
yang menunjukkan ketegasan. Penjelasan tentang itu telah diulas

secara detail di bab "Keutamaan Orang yang Ikut dalam Perang

Badar", pada pembahasan tentang peperangan.

"J'$# "r-Jifii u; rjbr (Kerjakanlah apa yang kamu

kehendaki sungguh aku telah mengampuni kalian). Demikian yang

tercantum dalam kebanyakan jalur periwayatan. Dalam riwayat Ath-

Thabari dari Ma'mar, dari Az-Zuhir, dari Urwah dikatakan, ?* Ati
"$ lSrtrrSSuhnya aku memberi ampunon kepada kamu).Riwayat ini

menunjukkan bahwa kalimat'aku telah mengampuni'artinya aku akan

mengampuni. Hal ini didasarkan kepada gaya bahasa yang

mengungkapkan perkara akan datang dengan kata lampau (telah

terj adi) untuk menunj ukkan kepastian kej adiannya.

Dalam kitab Maghazi lbnu A'idz dari mursal Urwah disebutkan,
'J'*4 "e t $fur fterjakantah apa yang kalian kehendaki

niscaya Aku akan mengampuni kalian). Maksudnya, pengutmpunan

dosa-dosa mereka di akhirat. Adapun bila salah seorang mereka

melanggar suatu hukum, maka tidak terbebas dari hukuman di dunia.

Ibnu Al Jauzi berkata, "Pemyataan ini bukan untuk masa yang

akan datang, tetapi untuk sesuatu yang telah berlalu, maka kalimat,

'kerjakanlah apa yang kalian kehendaki', artinya amalan apa saja yang
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telah kalian kerjakan, Aku telah mengampuninya'." Dia juga berkata,

"Sekiranya kalimat itu untuk masa yang akan dating, niscaya kalimat
pelengkapnya adalah, Niscaya Aku akan mengampuni kalian'.

Apabila benar demikian, maka itu berarti pemberian kebebasan dalam

berbuat dosa, dan ini tidak dibenarkan. Pengertian ini juga dibantah

oleh sikap orang-orang tersebut yang tetap menampakkan rasa takut
terhadap siksaan. Hingga Umar bin Khaththab berkata, 'Wahai
Hudzaifah, demi Allah, apakah aku termasuk salah seorang dari

mereka?"'

Perkataan Ibnu Al Jauzi disanggah oleh Al Qurthubi dengan

alasan bahwa kata "kerjakanlah" adalah kata perintah untuk masa akan

datang. Orang Arab tidak pernah menggunakannya untuk sesuafu

yang telah lampau, baik ada faktor pendukungnya maupun tidak ada.

Adapun kalimat "kerjakanlah apa yang kamu kehendaki" dipahami
sebagai tuirtutan. Maka tidak tepat bila dimaknai sesuatu yang lampau,
juga tidak mungkin dipahami dalam konteks kewajiban. Dengan
demikian, harus dipahami dalam konteks ibahah (pembolehan)." Dia
berkata, "Kemudian tampak bagiku bahwa pembicaraan ini adalah

dalam konteks penghormatan, yang mencakup bahwa mereka telah
mencapai kondisi yang menyebabkan dosa-dosa mereka terdahulu
diampuni, dan dosa-dosa mereka yang akan datang juga layak untuk
diampuni. Namun, kelayakan atas sesuatu tidak berarti perkara itu
harus terjadi. Allah telah menampakkan kebenaran Rasul-Nya dalam
segala yang diberitakannya berkenaan dengan itu, karena mereka
senantiasa mengerjakan amalan-amalan penghuni surga hingga akhir
hayat. Kalaupun salah seorang mereka mengerjakan kesalahan,

niscaya akan segera bertaubat dan menempuh jalan hidup yang utama.

Perkara ini diketahui secara pasti bagi yang menelaah perjalanan
hidup mereka."

Mungkin juga maksud, "sungguh Aku telah memberi ampunan
kepada kalian", yakni dosa-dosa kalian yang terjadi langsung diberi
ampunan. Bukan berarti mereka tidak pernah mengerjakan dosa.

FATIIT'L BAARI - 25,9



Misthah ikut dalam perang Badar, tetapi terjerumus dalam penyebaran

berita dusta terhadap diri Aisyah RA, seperti telah dijelaskan pada

tafsir Surah An-Nuur. Seakan-akan karena kemuliaan mereka di sisi

Allah maka Dia memberi kabar gembira kepada mereka melalui lisan

Nabi-Nya, bahwa mereka diampuni jika melakukan suatu dosa'

Sebagian pembahasan masalah ini telah dijelaskan pada akhir

pembahasan tentang puasa ketika membahas lailatul qadar. Adapun

sisanya akan kami jelaskan pada pembahasan tentang diyat (denda

pembunuhan).

1"t.,-Ii:')ti 1,lmr berknta). Bagian ini dinukil dengan sanad yang

maushul melalui sanad di awal hadits.

6q"r1'ts\:rb: e\:s tji;y I ryii Glt 6 $ 4. d j (rurun ayat,

"Wahai orang-orang yang beriman, ianganlah mengambil musuh-Ku

dan musuhmu sebagai teman setia). Kata "sebagai teman setia" tidak

tercantum dalam riwayat selain Abu Dzar.

)f J:*J':1 lPt C u-1' .;)3i ) 'Sa pia berkata, "Aku tidak

tahu apokah ayat itu dalam hadits ataukah perkataan Amr")'

Keraguan ini berasal dari Sufran, seperti akan kami jelaskan-

t* *:n (Ali menceritakan kepada kami). Dia adalah Ali Ibnu

Al Madini.

iuj L-,"lr 6q'tt i\:rlt ,t\:& b:y$ \ uP'.ii d ta;..'E'Jt

/6t f-y 14 '.ri 
'0| (Oio berkata, "Dikataksn kepada Sufyan, 'Pada

perkara ini turun ayat; Jangan kamu mengambil musuh-Ku dan

musuh kamu teman setia'. Sufyan berkata, 'Ini dalam cerita orang-

orang'.'), yakni tambahan ini. Maksudnya adalah penegasan dalam

menisbatkan bagian ini kepada sumber pertama.

4.i'-ii; frJt ql Jj rs?'* S; u, s-)b u i&i; 6*"
menghafalnya dari Amr dan aht tidak meninggallcan darinya satu

huruf pun. Aku tidak melihat seorang pun menghofalrrya selain aht).
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Hal ini menunjukkan bahwa tambahan itu tidak dinisbatkan secara

tegas oleh Suffan kepada sumber pertama, lalu disisipkan oleh Ibnu

Abi Umar seperti diriwayatkan Al Ismaili dari jalurnya di akhir hadits,

"Dia berkata, 'Padanya turun ayat ini'." Demikian juga diriwayatkan

Muslim dari Ibnu Abi Umar dan Amr An-Naqid. Serupa dengannya

diriwayatkan Ath-Thabari melalui Ubaid bin Ismail dan Al Fadhl bin

Ash-Shabbatr, dan An-Nasa'i dari Muhammad bin Manshur,

semuanya dari Suffan.

Sikap Umar meminta izin untuk membunuh Hathib dijadikan

dalil syariat rnembunuh mata-mata, meskipun dia seorang muslim. Ini
adalah pendapat Imam Malik dan ulama-ulama yang sependapat

dengannya. Sisi penetapan dalil adalah persetujuan Nabi SAW atas hal

itu sekiranya bukan karena faktor yang menghalanginya. Adapun

faktor yang menghalanginya adalah keberadaan Hathib sebagai orang

yang ikut perang Badar. Tentu saja faktor ini tidak ditemukan pada

selain Hathib. Sekiranya status Islam yang menjadi penghalang

membunuhnya, tentu tidak akan diberi alasan yang lebih khusus.

Namun, konteks hadits menjelaskan bahwa tambahan ini adalah

mudraj (perkataan periwayat yang disisipkan dalam hadits). Imam
Muslim meriwayatkannya dari Ishaq bin Rahawaih dari Su$an

sekaligus dijelaskan bahwa pembacaan ayat berasal dari perkataan

Su$an.

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur lain tentang penegasan hal

itu. Namun, ia berasal dari salah seorang periwayat hadits, yaitu Habib
bin Abi Tsabit Al Kufi (salah seorang tabi'in). Ini juga yang

ditegaskan Ishaq dalam riwayatnya dari Muhammad bin Ja'far dari

Urwah sehubungan kisah ini. Begitu pula yang ditegaskan Ma'mar
dari Az-Zrfiri dari Urwah. Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Sa'id

bin Basyir dari Qatadah, dari Anas, dia berkata, "Ketika Rasulullah
SAW hendak bergerak menuju orang-orang musyrik Quraisy, maka

Hathib bin Abi Balta'ah mengirim surat kepada mereka agar

waspada." Beliau prm menyebutkan hadits hingga, 'Maka Allah
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menurunkan,'Wahai orang-orang yang beriman, janganlah komu

mengambil musuh-Ku dan musuhmu sebagai teman setia'." A1 Ismaili
berkata di bagian akhir hadits, "Amr -yakni Ibnu Dinar- berkata, 'Aku
telah melihat Ibnu Abi Rafi', sekertaris Ali...'."

2. Firman Allah, c;it-,+q, bUr;Jr nsie ,i1

" Apabila datang berh ij rah OrOoOo*o O"rr*O uon-peremp uan yang

beriman." (Qs. Al Mumtalanah [60]: 10)

F3,41 \t-*'4tgrtq; hr ,g,'^t:.e Liir;V
iy\;c u'#"Jn'&'t *h' J2 l)'J"i', oit;i
b-'flt liv ti1"'uSt 6 s"> Jrtt 1' )'-r*t :yr',U'#
";i';u ,'^*o Uu ,ir"; lt (0rr "r-* - a; A- |!a,"q

i :#j ^trht ** ^t 
Jy., Aie :g'*,t'!'a,,4,

" 9- -;, ,-air;t €u ;i|r'i in'& G?xr, \') ,6k ,|r!,i-ri.

'.*', ;Ji ;; At: .ai,ra .e;S x : i';.,tt'"&6

* qrl, f y,, U,ac*,\i?, o;11,.* gLy; *,r,
i.c.. i.ct.o)^9) o))9

4891. Dari Urwah, sesungguhnya Aisyah (istri Nabi SAW)

mengabarkan kepadanya, "Rasulullah SAW biasa menguji
perempuan-perempuan beriman yang hijrah kepadanya dengan ayat

ini, yaitu firman Allah, 'Wahai Nabi, apabila datang kepadamu

wanita-wanita beriman, untuk membaiatmz -hingga firmanNya- Maha

Pengampun lagi Maha Penyayangl" Urwah berkata, Aisyah berkata,

"Barangsiapa menerima syarat ini diantara wanita-wanita beriman itu,
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maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya,'Afu telah membeiatmu',

yakni dengan perkataan. Demi Allah, tangan beliau tidak pernah

menyentuh tangan seorang perempuan sama sekali dalam melakukan

baiat. Tidaklah beliau membaiat mereka melainkan dengan

perkataannya,'Aku telah membaiatmu atas hal itu'."

Riwayat ini dinukil juga oleh Yunus, Ma'mar, dan Abdurrahman
bin Ishaq, dan Az-Zuhi. Ishaq bin Rasyid berkata, "Dari Az-Zuhri
dari Urwah dan Amrah."

Keterangan Hadits:

(Bab "Apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-
perempuan yang beriman".).Para ulama sepakat bahwa ayat ini turun
sesudah peristiwa Hudaibiyah. Adapun penyebabnya adalatr kejadian
sebelumnya, yaitu perjanjian perdamaian antara Quraisy dan kaum
muslimin. Diantara isi perjanjian itu adalah siapa yang datang dari
kaum Quraisy kepada kaum muslimin, maka hendaklah dikembalikan
kepada kaum Quraisy. Kemudian Allah mengecualikan kaum wanita
dari perjanjian itu dengan syarat diuji terlebih dahulu.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Ishaq, dari
Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad, dari putra saudara Ibnu Syihab, dari
pamannya, dari Urwah, dari Aisyah RA. Pada sanad di atas

disebutkan, "Ishaq menceritakan kepadaku, Ya'qub mengabarkan
kepada kami..." Sementara dalam riwayat selain Abu Dzar, "Ya'qub
menceritakan kepada kami..." Ishaq yang dimaksud adalah Ibnu
Manshur. Namun, perkataan Abu Nu'aim memberi asumsi bahwa dia
adalah Ibnu lbrahim. Ya'qub bin Ibrahim adalatr Ibnu Saad.

Sedangkan putra saudara Ibnu Syihab adalah Muhammad bin
Abdullah bin Muslim.

'a:sO Ljrt ,ij:; )wi lUrwah berkata, ,,Aisyah berkata...,).

Bagian ini dinukil dengan sanad yang maushlr/ melalui jalur di awal
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hadits sebagimana akan dijelaskan pada bagian akhir pembahasan

tentang nikah.

u...rXi'O-X"r:.'-tj lltcu telah membaiatmu dengan perkataan).

Maksudnya, beliau membaiat mereka hanya dengan perkataan saja

tanpa melakukan jabat tangan seperti yang biasa terjadi ketika

membaiat kaum laki-laki.

ltslS (lidak, demi Atlah). Di sini terdapat sumpah untuk

mengukuhkan kabar. Seakan-akan Aisyah mengisyaratkan dengan hal

itu akan bantahan yang disebutkan dari Ummu Athiyah. Dalam

riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al Bazzar, Ath-Thabari, dan

Ibnu Mardawaih, dari Ismail bin Abdurrahman, dari neneknya (Ummu

Athiyah) -tentang kisah pembaiatan- dia berkata, "Beliau

membentangkan tangannya dari luar rumah dan kami membentangkan

tangan kami dari dalam rumah, kemudian beliau mengucapkan,'Ya

Allah, salxikanlah'." DemTkian juga hadits sesudahnya, dia berkata

kepadanya, "Salah seorang perempuan di antara kami menarik

tangannya." Pernyataan-pernyataan ini memberi asumsi bahwa

rnereka membaiat dengan perantara tangan-tangan mereka. Akan

tetapi riwayat pertama mungkin dipahami bahwa membentangkan

tangan itu benar terjadi, tetapi tidak berjabat tangan. Sedangkan

penarikan tangan bisa dipahami dalam arti enggan menerima, atau

mungkin pembaiatan terjadi dengan memakai pelapis tangan.

Abu Daud meriwayatkan dalam kitab Al Marasil. clari Asy-Sya'bi

bahwa Nabi SAW ketika membiat wanita, maka didatangkan kain

katun, lalu diletakkan di tangannya seraya bersabda, "Aku tidak iabat
tangan dengan wanita." Sementara Abdunazzaq meriwayatkan dari

Ibrahim An-Nakha'i melalui jalur mursal sama sepertinya. Begitu juga

diriwayatkan Sa'id bin Manshur, dari Qais bin Abu Hazim. Ibnu Ishaq

meriwayatkan dalam kitab Al Maghazi dari Yunus bin Bukair darinya,

dari Aban bin Shalih, bahwa beliau biasa mencelupkan tangannya

dalam bejana dan perempuan juga ikut mencelupkan tangannya.
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Riwayat-riwayat ini mungkin dipahami dalam menceritakan kejadian

yang berbeda-beda.

Ath-Thabari meriwayatkan bahwa Nabi SAW membaiat kaum

wanita melalui perantara Umar. Kemudian An-Nasa'i dan Ath-Thabari

meriwayatkan dari Muhammad bin Al Munkadir bahwa Umaimah

binti Ruqaiqah mengabarkan kepadanya, bahwasanya dia masuk

kepada perempuan-perempuan yang sedang berbaiat. Mereka berkata,

"Wahai Rasulullah, bentangkan tanganmu agar kami menjabat

tanganmu". Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku tidak menjabat

tangan perempuan, tetapi aku akan mengambil perjanjian dengan

kalian." Beliau pun mengambil perjanjian atas kami hingga sampai

pada, "Janganlah kamu maksiat dalam perkara yang ma'ruf," Lalu
beliau melanjutkan, "Dalom hal yang kamu mampu dan kamu

songgup. " Kami berkata, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengasihi kami

daripada diri-diri kami."

Dalam riwayat Ath-Thabari disebutkan, d:F \ai{ 9,d? 6

:-tt ai')'l 6idaklah perkataanku kepada serotus wanita melainkan

sama seperti perkataanku kepado seorang wanita). Pada riwayat-

riwayat lain disebutkan bahwa perempuan-perempuan itu memegang

tangan beliau saat baiat, tetapi dilapisi kain. Riwayat ini dinukil Yahya

bin Salam dalam tafsirnya dari Asy-Sya'bi. Kemudian dalam kitab Al
Maghazi karya Ibnu Ishaq disebutkan dari Aban bin Shalih, Ow? 'Jr

" .,idJ i.;*L$ o6l , t ili-W" (sesungguhnya beliau biasa mencelupkan. 
"v 

.":v.
tangannya dalom air dan perempuan-perempuan juga mencelupkan

tangon mereka).

"t,,1-p:Jt ;,2 o*lU. i;}t i?3'r*, 
".fi-A.ti 

(Riwayat ini dinukil

iuga olelr'Yun'us, Ma'mar, dan Abdurrahman bin Ishaq, dari Az-

Zuhri). Adapun riwayat Yunus akan dijelaskan pada pembahasan

tentang talak (cerai). Riwayat Ma'mar dinukil dengan sanad yang

maushul oleh Imam Bukhari pada pembahasan tentang hukum-hukum.
Sedangkan riwayat Abdunahman bin Ishak dinukil dengan sanad

TATIIUL BAARI - 265



yang maushul oleh Ibnu Mardawaih dari jalur Khalid bin Abdullah Al
Wasithi, darinya.

'-. ..,'--o , o ,t,r.*Tej r|J',F q;,!jt f ytj'i.A6;1Ja1 6shaq bin Rasyid

berkata, "Diriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Urwah dan Amrah").
Yakni dari Aisyah RA. Di sini dikumpulkan antara Urwah dan Amrah.
Adz-Dztthali menukilnya dengan sanad yang maushul di kitab Az-

Zuhriyaat dari Itab bin Basyir, dari Ishaq bin Rasyid, sama seperti itu.

Dari hadits ini diketahui bahwa'ujian' yang disebutkan dalam

firman-Nya, "ujilah mereka", adalah membait mereka untuk
komitmen dengan perkara-perkara yang terkandung dalam ayat itu.
Ab&tnazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatad ah, 'gi ',*" OU

,$u !.F];>Ll' e*,t11*" o lt ,:t3t'u?6 (betiau biasa

menguji siapa yang hijrah dari koum wonita; demi Allah engkau tidak
keluar melainkon keinginan kepada Islam dan kecintaan kepada Allah
serta Rasul-Nya). Abd bin Humaid meriwayatkan dari Ibnu Abi Najih,
dari Mujahid, sama sepertinya, hanya saja diberi tambahan, ,'Dan

tidaklah engkau keluar karena kecintaan kepada seorang laki-laki di
antara kami, dan bukan pula karena melarikan diri dari suamimu."

ibnu Mardawaih dan Ibnu Abi Hatim serta Ath-Thabraani
meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas sama sepertinya, dan sanad-nya

lemah. Mungkin dipadukan antara pengambilan sumpah dan

pembaiatan. Kemudian Ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim
menyebutkan dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, "Jika seorang

perempuan musyrik marah kepada suaminya, dia berkata, 'Demi
Allah, sungguh aku akan hijrah kepada Muhammad', maka turunlah
ayat,' Uj ilalt mereka' ."
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3. Firman Allah, |#"q ow.3lt'j,;q $1.7t 6: U"

"Hai Nabi, apabila datang kepadomu perempuan-perempuan yang

beriman untuk mengadakan i anii setia."

(Qs. Al Mumtalanah [60]: 12)

J;., rfir:. :Us ta;; i' ,b3'^bL ?i V G;, d 'a2r- f
f 6W:r ,(b yu,;4i if, q, U, ,,rir; *'Xt e |t
6 ,Q;i'oi ar'u 8n e:rli ,iut r;aiiyt:-:ai ,aLrltt

q$A,',ir):)'.3,t;v.#'*, y \t * 4t e itj
4892. Dari Hafshah binti Sirin, dari Ummu Athiyah RA, dia

berkata, "Kami membaiat Rasulullah SAW, maka beliau membacakan

kepada kami, 'Hendaklah mereka tidak mempersekutuknn sesuatu

dengan Allah'. Beliau pun melarang kami daripada niyahah, maka

salah seorang perempuan menarik tangannya dan berkata, 'Si fulanah

telah melakukan niyahah trfiukJr.u, maka aku ingin membalasnya'.

Nabi SAW tidak mengatakan apapun kepadanya. Lalu perempuan itu
pergi dan kembali, kemudian beliau membaiatnya."

:Js (/:r q"*-a;-Y, jk Il g. {6 /t f **'*
:A.?nr Lp t; r C\

4893. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah,'Dan

tidak mendurhakoimu dalam urusan yang baik'. Dia berkata,

"Sesungguhnya ia adalah syarat yang disyaratkan Allah untuk kaum

wanita."
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^)r\t ,k 4tyk i,SuA hr q'-ilr;i;a;
l': t-Ji li t:", :t" A:.. \f tx'l';ti ;t eAd ,'Jub',:!3

'e i; * -o;'Ylid- yr: ;rr; :d'^'t'r;inr/
;) ,tiirk * qi * a:t ,y qwi ,r's ,ir ,b i;G

iu'oyt ,;lleiu 'oy,l' 
. i\tl:ptf: ,4t* W.?Gl

.p' C # E It\!St:':? 
aS ';i ?

4894. Dari Ubadah bin Ash-shamith RA, dia berkata, "Kami

berada di sisi Nabi SAW, lalu beliau bersabda, 'Apakah kalian mau

berbaiat kepadaku untuk tidak mempersekutukon sesuatu dengan

Allah, tidak berzina, dan tidak mencuri?' Beliau membaca ayat An-

Nisaa' -kebanyakan lafazh Sufuan, "beliau membaca ayat"-

barangsiapa yang menepatinya diantara kalian, maka paholanya atas

Allah, dan barangsiapa diantara kolian yang melanggar sesuatu dari

hal itu, lalu dia diberi silaaon, maka itu adalah penebus baginya, dan

siapa yong melanggar sesuatu dari hal itu, lalu Allah menutupinya,

maka urusannyo dikembalikan kepada Allah; iika mau Dia akan

menyil<sanya, don jikn mau Dia akan mengampuninyo'." Riwayat ini

dinukil juga oleh Ab&xrazzaq dari Ma'mar, "pada ayat."

);''{ .t7";-i>"atLllv;- ilut;z?nt q, f& rrt*'"#,A;."&i,otJir'#t f ;l,t *i y\t ,k )t
'i:l,!*,*.3 y \t,l- l'',i ii,fr.'fu.'7,F
)L, y irtt ;i & "&',J;tl'"i1i Je')r ;;. r f\
l- '; f"r i,f ja '$$ or.3iitl);8 $tU, 6 6; :Jt-
'#'&"fr0rfi aN"ti'ooit'2i'&'ti d,irt itf rt G;t'
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e'"o:,1 ,L'jti"'"i .qq flttLj e <,$'trt *qf
*l-;, i' li., u. * ,u* li,-'f i:tti?rt aw teu;

8jt 1'J;;t ,:^;; J{t;, .1i1"6 :Jv .i } ;-at
)\.='j,.t,rj#t:

4895. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkat4 "Aku turut shalat pada

hari Fithri bersama Rasulullatr SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman

RA. Mereka semua mengerjakan shalat sebelum khutbatr, kemudian

berkhutbah sesudanya. Nabi Allatr turun, seakan-akan aku melihat

kepadanya ketika mengisyaratkan dengan tangannya untuk menyuruh

kaum laki-laki duduk. Kemudian beliau datang menyela-nyela mereka

hingga mendatangi kaum wanita bersama Bilal. Beliau pun membac4

'Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang
beriman untuk mengadakan janji setia, bohwa merekn tidak akan

memperselattulan sesuatupun dengan Allah; tidak akan mencuri,

tidak oknn berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan

bierbuat dusta yong merekn ada-adakan antara tangan dan knki

merekn...' hingga beliau menyelesaikan ayat seluruhnya. Kemudian

beliau bersabda, 'Apalcoh lmlian di atas hal itu?'Seorang perempuan

berkata-dan tidak ada seorang pun yang menjawabnya selain dia-,

'Benar wahai Rasulullah'. Al Hasan tidak tahu siapa dia. Beliau

bersabda, 'Hendaklah kalian bersedekah'. Bilal pun membenkngkan

kainnya dan perempruln-perempuan itu melemparkan fatkh (cincin

besar yang tidak berpermata) dan cincin di kain Bilal.'

Keterangan Hadits:

(Bab "Apabila danng kepadamu Wremryan-peremryan
beriman membaiatmu'). katabab'tidak tercantum pada selain riwayat

Abu Dzar. Lalu disebutkan empat hadits, yaitu:
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. ".\, .1o,,t|o,.,ai, airr 'e)ry?l *'uy $.'abit fi (Dari Hafshah binti

Sirin dari (Jmmu Athiyah) Demikian dikatakan Abdunazzaq dari

Ayyub. Sufuan bin Uyainah berkata, "Diriwayatkan dari Ayyub, dari

Muhammad bin Sirin, dari Ummu Athiyah." Jalur ini dikutip An-

Nasa'i. Seakan-akan Ayyub mendengar dari keduanya sekaligus.

Penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang jenazah-

r6(ulb iu, 
'i{r bi) d, ,P *i yh, & i' Jh6.s

z;6t ,y (Kami membaiat Rasulullah SAW, maka beliau membocakan

kepada lrami, 'Hendaklah mereka tidak mempersekutulran sesuatu

dengan Allah'. Beliau pun melarang kami daripada niyahah). Datam

riwayat Muslim dari Ashim dari Hafshatr disebutkan, 6i Uiri ,+b?l'*

o'fr <f i-r C|ry-r-t - t'3 )urg/-) bi ,ii, u!,:t1 a,:r 
;1ri 

l-iy
't;#t 

! @ari (Jmmu Athiyah, dia berkata, "Ketika turun ayat ini,

'Membaiatmu untuk tidak mempersekutukan sesuatu dengan Allah -

dan tidak durhoka kepadamu dalam urusan yang baik', maka

termasuk di antaranya niyahah").

tilt ,i iiytl:aSi (Maka salah seorong perempuan menarik

tangannya). Dalam riwayat Ashim disebutkan, "Aku berkata, 'Wahai

Rasulullah, kecuali keluarga fulan, sesungguhnya mereka telah

melakukan niyahah untukku pada masa jahiliyah, maka sudah

sepatutnya aku harus melakukan niyahah untuk mereka'." Aku tidak

tahu keluarga fulan dimaksudkan di sini. Dalam riwayat An-Nasa'i

disebutkan , *q, e e,fii'a$t\Lji 6at " 
berknta, "sesungguhnya

seorang perempuan telah melalrukan niyahah untukht di maso

jahiliyah'). Saya tidak juga mengetahui nama perempurul yang

dimaksud. Hanya saja dari riwayat Abdul Warits diketahui bahwa

perempuan yang menarik tangannya itu adalah Ummu Athiyah

sendiri. Akan tetapi dalam riwayat-riwayat lain dia menyembunyikan

dirinya.
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4"ri bi *:6 uX nit;;"1 gi fulanah telah melakukon niyahah

untukku maka aku ingin membalasnya). Dalam riwayat An-Nasa'i dari

Ayynb disebutkan, 'e-Li)i.li.'4+t j al;;"A +56 (Aku akan pergi dan

melahtkan niyahoh untulotya, lalu alat datang kepadamu untuk

membaiatmu). Kata is'aad bermakna perlakuan seorang perempuan

bersama perempuan lain dalam melakukan niyahah.Ia khusus untuk
makna ini dan tidak digunakan kecuali dalarn konteks tangisan dan

pertolongan untuk melakukannya. Dikatakan batrwa asal kata

'musaa'idah' adalatr seseorang meletakkan tangannya pada saa'id
(lengan bawah) temannya saat tolong-menolong dengannya dalam
perbuatan itu.

.,,.-,. .W$?*1j i,Jllei0 (Dia pergi, lalu kembali don Nabi SAt{ pun

membaiatnya). Dalam riwayat Ashim disebutkan, "Kecuali keluarga

fulan." Sementara dalam riwayat An-Nasa'i, i:_td ,q9,6,o,.6!6 iri
'di-$ + "j ,6*ri i>:iii (Beliau bersabda, ,,pergilah dan lakukan

niyahah untuknya". Dia berkota, "Aku pun pergi dan melakukan
niyahoh untuknya, kemudian aku datang dan membaiatnya',). An-
Nawawi berkata, "Hal ini mengindikasikan bahwa keringanan untuk
Ummu Athiyah itu khusus bagi keluarga tersebut. Ummu Athiyah dan
juga perempuan lainnya tidak diperbolehkan lagi melakukannya selain
pada keluarga itu seperti tampak dari makna zhahir hadits. pembuat

syariat berhak mengkhususkan perkara umum kepada siapa yang dia
sukai dan apa yang dia sukai. Inilah hukum paling tepat dalam hadits
ini." Akan tetapi pernyataan ini perlu ditinjau kembali, kecuali jika dia
mengklaim bahwa keluarga yang dimaksud belum memeluk Islam,
tetapi kemungkinan ini cukup jauh. Bila tidak demikian, maka
hendaklah keluarga itu juga dimasukkan dalam kekhususan ini. pada

pembatrasan selanjutnya akan saya terangkan faktor yang menolak
pengkhususan Ummu Athiyah dalam masalatr tersebut.

Kemudian dia berkar4 "Al Qadhi Iyadh dan selainnya
menganggap bahwa hadits ini musykil dan mengatakan sesuatu yang
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terkesan aneh. Maksud saya, memberi peringatan agar tidak tepredaya

dengannya, sebab salah seorang ulama madzhab Maliki berpendapat

bahwa niyahah tidaklah haram berdasarkan hadits di atas. Hanya saja

yang diharamkan jika diiringi perbuatan jahiliyah seperti menyobek

baju, menampiu-nampar pipi, dan sepertinya." Dia juga berkata,

"Adapun yang benar adalah pendapat yang telatr kami sebutkan, yaitu

hukum niyahah adalah haram secara mutlak." Demikian kutipan

pernyataan An-Nawawi. Ini adalatr pendapat seluruh ulama.

Pada pembatrasan tentang jenazatr telatr dinukil pernyataan dari

selain ulama madzhab Maliki yang menyatakan bahwa niyahah tidak
haram. Namun, ini adalah pendapat yang tertolak. Al Qurthubi
menyebutkannya sebagai salah satu kemungkinan, lalu dia

menolaknya berdasarkan hadits-hadits tentang ancaman melakukan

niyahah. Riwayat-riwayat itu menunjukkan larangan keras, tetapi

tidak tertutup kemungkinan bahwa pada awalnya larangan itu
hanyalah bersifat tanzih (meninggalkan yang tidak baik), lalu setelah

selesai pembaiatan kaum wanita, maka hukumnya menjadi haram.

Pemberian izin kepada sebagian wanita terjadi pada kondisi pertama

untuk menunjukkan bolehnya hal itu. Setelah itu, ditetapkan

keharamannya dan disebutkan juga ancaman-ancaman bagi

pelakunya.

Al Qurthubi meringkas pendapat-pendapat lain dalam masalah

ini sebagaimana disinyalir An-Nawawi. Di antaranya adalah pendapat

yang mengatakan bahwa perbuatan Ummu Athiyah dilakukan

sebelum ada pengharaman. Dia berkomentar, "Pendapat ini tidak tepat

dan berlawanan dengan redaksi hadits Ummu Athiyah. Sekiranya dia

tidak memahami adanya pengharaman, tentu tidak akan mengajukan

pengecualian." Saya (Ibnu Hajar) katakan, bantahan ini dikuatkan juga

oleh sikap Ummu Athiyah yang menegaskan bahwa perbuatan itu

termasuk maksiat dalam perkara yang maruf, sementara ini adalatt

sifat bagi yang diharamkan.
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Pendapat lain mengatakan, "Kalimat 'kecuali keluarga fulan'

tidaklah memberi ketegasan bahwa dia akan melakukan niyahoh untuk

mereka. Bisa saja dipahami bahwa dia hanya membantu mereka dalam

berkumpul dan menangis tanpa diiringi niyahah (ratapan histeris). Dia

berkata, "Pendapat ini sangat mirip dengan yang sebelumnya." Saya

(Ibnu Hajar) katakan, bahkan pendapat tersebut ditolak oleh

penyebutan niyahah secara tegas, seperti akan saya sebutkan. Hal itu
juga ditolak bahwa berkumpul dan sekadar menangis tidak masuk

dalam larangan itu, seperti telah dijelaskan pada pembahasan tentang
jenazah. Sekiranya yang akan dilakukan Ummu Athiyah adalah

menangis tanpa niyahah, tentu pembaiatan tidak akan diakhirkan

sampai dia selesai melakukannya.

Pendapat lain mengatakan, kemungkinan pengulangan kalimat
'kecuali keluarga fulan' dalam konteks pengingkaran, sama seperti

sabdanya kgpada orang yang minta izin dan ditanya, "Siapa ini?"
orang itu berkata, "Aku", maka Nabi SAW pun mengulanginya,

"Aku... aku..." Beliau mengulangi ucapan orang itu sebagai bentuk
pengingkaran. Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat ini terbantah oleh

argumentasi yang sama ketika menolak pendapat pertama.

Ada juga yang berpendapat bahwa hal itu khusus bagi Ummu
Athiyah. Al Qurthubi berkata, "Pendapat ini juga rusak, karena Ummu
Athiyah tidak memiliki kekhususan sehingga yang haram dihalakan

untuknya." Klaim pengkhususan hal itu bagi Ummu Athiyah juga
tidak dapat diterima, karena hal serupa ditetapkan juga bagi selain

Ummu Athiyah. Dari sini juga diketahui kelemahan jawaban-jawaban

terdahulu.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, dia

berkata, lurS41'oiWd :d, ,)b *t y i' .,r; i, l?1'iri t:J

'0, *qr u1 66 €ij,rrtiriilr J?)6-,* q.'a:Vda;,-Tr ip
6?i clllit e,e( Uli 6etika Rasulullah SAW mengambit baiat

terhadap perempuan, beliau memboiat mereka agar tidak
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mempersekutukan Allah dengan sesuatu... ayat. Maka Khaulah binti

Hakim berkqta, "Wahai Rasulullah, bapak dan ibuku meninggal pada

masa jahiliyah, sementara fulanah telah melakukan niyahah untukku,

dan saudara laki-lakinya telah meninggal").

At-Tirmidzi meriwayatkan pula dari Syahr bin Hausyab dari

Ummu Salamah Al Anshariyah -yakni Asma binti Yazid- dia berkata,

,i-iri iU,ry.$ q i.li & d:" ,**1 ofi €,btyt',)?3[ ,irii
fi.'€iLJ 'j S,o:U lrr'a{'iry (Aku berkata, "Wahai Rasulullah,

sesungguhnya bani fulan telah melakukan niyahah untukku ketika

pamanlru meninggal, dan sudah meniadi keharusan untuk

membalasnya." Maka beliau enggdn memenuhi permintaan itu.

Perempuan itu berkota lagi, "Aht memohon izin kepadanya berulang

kali hingga beliau memberi izin kepadaku. Sesudah itu aku tak pernah

lagi melakukan niyahah"). Ahmad dan Ath-Thabari meriwayatkan

dari Mush'ab bin Nuh, dia berkata, 
'J?: 

gt;.",#.Un A t:)'#*tii
r $t? Lvtl ar ; 6-,":ifu iu6'i& \ q:r'irii,uti P3 ^tbir j; ar, 1_ Y,'. ' rJ-

dr', ,i6"i*i'ot r-ri u6V'#.bt s db ,\li.tbi qbe eb qliri
In.,-,,;":Q Ui q{i'#og"'cAA'6 |c,Ji6|4eSi (Alat mendapati seorang

perempuqn tua yang pernah membaiat Rasulullah SAW, dia berknta,

"Dia mengikot perjanjian atas kami agar tidak melakukan niyahah."

Perempuan tua itu berkata, "ll/ahai Nabi Allah, sesungguhnya

beberapa orang biasa melakukan niyohah untuk kami atas musibah-

musibah yang menimpa komi, sementara selmrang mereka ditimpa

musibah, maka aleu ingin melakukan niyahah untuk mereka". Beliau

bersobda, "Pergilah dan balaslah mereka". Perempuan tua itu
berknta, "Aku pergi membalas merel<a". Kemudian dia datang dan

membaiat beliau SAr0.Dari riwayat-riwayat tampak bahwa perbuatan

itu adalah mubah (boleh) kemudian menjadi makruh, dan setelah itu

menjadi haram.

Hadits kedua di bab ini diriwayatkan Imam Bukhari dari

Abdullatr bin Muhammad, dari Watrab bin Jarir, dari bapaknyq dari

274 - FATHUL BAARI



Az-Zubair, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA. Bapaknya Wahb adalah

Jarir bin Hazim. Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, " Az-Zubair bin
Khirrit."

:A}rr ^s,;,L'*'; tfit,i,Sa Qs* q;*A;"\) j6 II e
(Tentang firman-Nya, "HendaHah *rrrt* tidak durhakn kepadamu

dalam uruson yang baik", dia berkata, "Hanya saja ia adalah syarat
yang dipersyaratkan Allah untuk laum wanito"). Adapun firman-Nya,
'rfu$ (makn baiatlah mereka), berkaitan dengan kalimat sebelumnya

yang tidak disebutkan secara tekstual, dimana seharusnya adalah,

"Jika mereka membaiatmu, maka baiatlah mereka" atau "jika mereka

menerima syarat itu atas diri-diri mereka, maka baiatlah mereka."

Ada perbedaan dalam menentukan perkara yang disyaratkan itu.
Mayoritas mengatakan ia adalah niyahah, seperti yang telah
dijelaskan. Talah dikutip pula riwayat dari Imam Muslim yang

berindikasi ke arah itu. Ath-Thabari meriwayatkan dari Zuhair bin
Muhammad, dia berkata tentang firman-Nya dalam surah Al
Mumtahanah ayat 12, J)'rii f.'dr:*"11(hendaklah mereka tidak

mendurhaknimu dalam urusan yang baik), yakni "Janganlah seorang

laki-laki menyepi bersama seorang perempuan." Lalu Qatadah
mengumpulkan keduanya. Ath-Thabari meriwayatkan Qatadah, dia
berkata, "Beliau SAW mengikat perjanjian denagn mereka agar tidak
melakukan niyahah dan tidak berbicara dengan kaum laki-laki.
Abdurrahman bin Auf berkata, 'Sesungguhnya kami memiliki tamu
dan kami tidak hadir bersama perempuan-perempuan kami'. Maka dia
berkata, 'Bukan mereka itu yang aku maksudkan'." Kemudian Ath-
Thabari mengutip dari hadits Ibnu Abbas -yang telah disinggung-
bahwa beliau bersabda, b:;# | ,a3 i*r6-r gl, /\Fu|ki ul
nlerdr Ci'#'tj ,rlti,tL, )E:)u, (Sunggrh aht akan mengabarkan

lrepada kalian urusan baik yang mereka tidak mendurhakaimu dalam
uruson itu, yaitu janganlah kalian menyepi dengan knum laki-laki
sendirian, dan jangan melakukon niyahah seperti lmum jahitiyah).
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Dari jalur Usaid bin Abi Usaid Al Barrad dari seorang

perempuan yang membaiat Nabi SAW, dia berkata, "Di antara hal-hal

yang disepakati dalam perjanjian adalah tidak durhaka dalam urusan

yang baik, tidak mencakar-cakar/menampar-nampar w{ah, tidak

mengacak-acak rambut, tidak menyobek baju, dan tidak mendoakan

kecelakaan."

Hadits ketiga diriwayatkan Imam Bukhari dari Ali bin Abdullah,

dari Sufran, dari Az-7ului, dari Abu Idris, dari Ubadah bin Ash-

Shamit RA.

ovJJt'r-'l fit: (Dia membaca ayat an-nisaa). Maksudnya, dia

membaca ayat dalam surah An-Nisaa', yaitu bta 3J lr| tsltn$ t$ u"

*- ll 
'f 

F-["oi ib |!:h$- (tVahai nabi, apabila datang kepadamu

perempuan-perempuan beriman membaiatmu untuk tidak

mempersekutuknn sesuatu dengan Allah"). Pada pembahasan iman

telah disebutkan penjelasan tentang waktu pembaiatan ini.

e-+IlI-tt$J Y gf: (Kebanyakan lafazh Sufyan, "Beliau

membaca ayat"). Al Kasymihani menyebutkan. a-r"lt e i:j lnetfau

membaca pada ayat). Namun, yang pertama lebih tepat.

t4, aLbl'*t (Barangsiapa melanggarnya). Maksudnya,

melanggar'salah satu perkara yalg mengharuskan dijatuhi hukuman.

Dalam riwayat Al Kasymihani, r:3 eU5 i (sesuatu daripada perkora-

perkara itu).

f 
'* gt"t:;tiJbiJ.ti (Riwayat ini dikutip juga oleh

Abdurrazzaq dari Ma'mar). Al Mustamli menambahkan "pada ayat."

Imam Muslim menukil melalui sanad yang maushul dati Abd bin

Humaid, dari Abdurrazzaq -setelah riwayat Suffan- dia berkata pada

bagian akhirnya, "Dia menambahkan dalam hadits, 'Beliau

membacakan kepada kami ayat An-Nisaa', 'hendaklah mereka tidak
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mempersekutukan Allah dengan sesuatu'." Penjelasan dan masalalnya

telah dipaparkan pada pembahasan tentang iman.

W\fJ "e";f;-t G. *"9 ;rq,l.. (Kedustaan yong merekn adaknn di

antarairnror-ronro, arn kaki-iaki mereka). Sehubungan dengan ini

terdapat beberapa pandangan. Di antaranya; Pertama, maksud 'di

antara tangan-tangan' adalah apa yang dikerjakan oleh tangan,

demikian juga halnya dengan kaki. Kedua, keduanya adalah kiasan

dunia dan akhirat. Ketiga, keduanya adalah kiasan tentang amalan

lahir dan batin. Keempat, kiasan amalan yang dahulu dan yang akan

datang. Kelima, kalimat 'apa yang di antara tangan-tangan' adalah

usaha seseorang dengan dirinya sendiri, sedangkan 'apa yang ada di

antara. kaki-kaki' adalah usaha seseorang melalui orang lain. Masih

ada lagi pendapat-pendapat yang lain.

Hadits keempat diriwayatkan Imam Bukhari dari Muhammad

bin Abdurrahim, dari Harun bin Ma'ruf, dari Abdullah bin Wahb, dari

Ibnu Juraij, dari Al Hasan bin Muslim, dari Thawus, dari Ibnu Abbas

RA. Saya (Ibnu Hajar) katakan, Imam Bukhari menukil hadits ini

dengan sanad dua tingkatan lebih panjang bila dibandingkan

riwayatnya yang lain dari Ibnu Juraij, sebab dia biasa mengutip dari

Ibnu Juraij dengan perantara satu periwayat saja seperti Ashim,

Muhammad bin Abdullah Al Anshari, Makki bin Ibrahim, dan selain

mereka. Adapun bila dibandingkan dengan riwayatnya dari Ibnu

Wahab, maka sanad di atas lebih panjang satu tingkatan. Sebab Imam

Bukhari biasa menukil sejumlah sahabat Ibnu Wahab tanpa perantara,

seperti Ahmad bin Shalih, Ahmad bin Isa, dan selain keduanya.

Seakan-akan dia sengaja mengutip sanad yang panjang ini karena di

dalamnya terdapat penegasan Ibnu Juraij bahwa dia telah mendengar

langsung dari gurunya.

Imam Bukhari telah meriwayatkan penggalan hadits ini pada

pembahasan tentang dua hari raya dari Ibnu Abi Ashim dari Ibnu

Juraij dengan sanad ringkas. Riwayat tersebut dari awal hingga lafazh,

"Sebelum khutbah." Ibnu Juraij menegaskan mendapatkan berita itu
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secara langsung. Seakan-akan hadits ini tidak dia dapati secara

panjang lebar dalam riwayat Ashim maupun periwayat lain yang

ditemuinya di antara sahabat-sahabat Ibnu Wahab. Abu Dzar

mengutipnya dengan sanad ringkas, dia berkata, "Ali Al Harbi

menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Daud menceritakan kepada

kami, Muhammad bin Maslamah menceritakan kepada kami, Ibnu

Wahb menceritakan kepada kami." Begitu pula Imam Bukhari

menukilnya dengan sanad ringkas dalam pembahasan tentang dua hari

raya, tetapi melalui jalur Abdunazzaq dari Ibnu Juraij. Penjelasannya

telah dipaparkan di tempat tersebut secara detail.
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" i fi'.r')u,aJlWf--/

6r. su;lH ASH-sHAFF

p i(1' 
"Jl 

qs61 6),y* J$i .f')l

:u-,-:- J-L ,f Jt'U."J:"f <iry'y>

,*:)t 1' fl
l' ,,#

,a& i.t,'vj
.,rv!)u.

Bismillahirrohmanirrafoiim. Mujahid berkata, 'Siapakah

penolong-penolongku kepada Allah', yakni siapa yang mengikutiku

kepada Allah. Ibnu Abbas berkata: Marshuush artinya menempel satu

sama lain. Yahya berkata,'Dengan timah'.

l. Firman Allah, :*i'tl;t q? q ,f.iJ"

" Yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad
(Muhammad)." (Qs. Ash-Shaff [61]: 6)

', t, , . / 't,'- to. \,. { o. i t o c,t o t. J c.
d-f s \4,.e.,, lslu e;c d)t s.b) yr, f f I t' / ,L4>,-. r)e
./, ,.. i .r- nt. t i 

"." ", 

'." t t a 'z ^ 
a, \

6b ,'#i t1i3 ,3ZJ t:i ,,Ai d.L\,iA *r y ir *t .nr

& ,fit';.rX"q$ -n.;-;lt t5'r, ,:jdr , ir #-.sjr ,r-rir
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4896. Dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im, dari bapaknya

RA, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

'sesungguhnya aku memiliki beberapo namo. Aku adalah Muhammad,

aku adalah Ahmad, alat adalah Al Maabi (penghapus) yang dengan

sebab aku Allah menghapus kekufuran, aht adalah Al Haasyir (yang

mengumpulkan) yang manusia akan dikumpulkan di bawah telapak

lrokiku, dan aht adalah Al Aaqib'."

Keterangan:

(Surah Shaff, Bismillaahirraftmaanirrafuiim). Kata basmalah

tidak tercantum dalam riwayat selain Abu Dzar. Surah ini juga biasa

disebut surah Al Hawaariyyiin. Ath-Thabari meriwayatkan dari

Ma'mar, dari Qatadah, bahwa 'Al Hawariyyiin' (para pembela) di

antara sahabat-sahabat Muhammad SAW semuanya berasal dari

Quraisy. Lalu dia menyebutkan sepuluh nama sahabat yang masyhur,

kecuali Sa'id bin Zaid,lalu ditambahkan nama Hamzah, Ja'far bin Abi

Thalib, dan utsman bin Mazh'un. Kami telah mendengar surah ini

secara berantai dalam satu hadits yang disebutkan padanya asbab

nuzul (sebab historis turun)nya dan sanad-nya shahih. Hal seperti ini

sangatjarang terjadi pada riwayat berantai apalagi dengan sanadyang

ringkas.

i,,sJl ,#}-- I' itetbl"i:tu sai luuiahidberkata,

'siapakah penolong-penolonght kepada Allah', yalcni siapa yang

mengikutiku kepada Allah). Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan, 1' .Jl # U (Siapa ikut denganku kepada Allah), yakni

menggunakan kata kerja bentuk lampau (madhi). Al Firyabi menukil

melalui sanadyangmaushut, g$;p (siapa yong mengikutiku)- Ab]u

Ubaidatr berkata, "Kata ilaa (kepada) pada ayat ini bermakna /f
(pada), yakni siapa yang menolongku dalam (urusan) Allah-'
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F Jtifr.",fi <:c*'-;,),/& i.t',:'6't (Ibnu Abbas berkota,

"Marshuush artinya sebagiannyo menempel kepada sebagian yang

lain"). Demikian diriwayatkan Abu Dzar. Adapun selainnya menukil

dengan redaksi, *r(dengan yang lain). Ibnu Abi Hatim menukil

melalui sanad yang maushul dat'r Ibnu Juraij, dari Atha', dari Ibnu
Abbas, tentang firman-Nya dalam surah Ash-Shaff ayat 4, "O*'gA

if:*V $eaknn-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun

kokoh), yakni tertancap kokoh tidak goyah, sebagiannya menempel

dengan sebagian yang lain. Berdasarkan tafsir Ibnu Abbas, maka ia
berasal dari kata at-tarashsh, artinya tersusun rapi, sama seperti

kalimat' taraashsha al asnaan' (gigi yang tersusun).
- . 6.

doL-b j\ ;;i- Jvs (Yahya berkata, "Dengan timah"). Demikian

dalam ,i*uyut Abu Dzar dan An-Nasafi. Adapun selain keduanya
menukil, "Ulama selainnya berkata...." Abu Dzar menegaskan bahwa
dia adalah Yahya bin Ziyad bin Abdullah Al Farra', dan ini adalah
perkataannya dalam kitab Ma'ani Al Qur'an. Adapun lafazl.nya,
"Firman-Nya,'Seakan-akan ia seperti bangunan yang tersusun kokoh'.

Maksud 'ar-rashash' adalah motivasi mereka untuk berperang." Akan
tetapi Ath-Thabari cenderung menguatkan penafsiran yang pertama.

t ,o i tto:L-il,ii ij,i., grri ygesudahku namanya adalah Ahmad). Dalam

riwayat Abu Dzar disebutkan, "Bab datang sesudahku." Lalu
disebutkan padanya hadits Jubair bin Muth'im. Penjelasannya telah
dipaparkan pada bagian awal sirah nabawiyah.
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62. su-RAH AL JUMU'AH

f:; ;;lt Ar

Keterangan:

(Surah Al Jumu'ah. Bismillaahiruafomaaniruafuiim). Kata surah

dan bosmalah tidak tercantum dalam selain riwayat Abu Dzar.

Adapun cara pelafalannya telah disebutkan pada pembahasan tentang

shalat.

" Don (iuga) kepada kaum yang lain dari mereka yang belum

berhabungan dengan mereka." (Qs. Al Jumu'ah [62]:3)

ltf ) 4t)U,u *i;,
Umar membacanya famdhuu ilaa dzilcrillaah (Berangkatlah

kepada mengingat Allah).

*\t .* 4ty LIL (? :Js & ir e:r;;:,^ eri?
:Jes Wr,frA;4,& it>^;;iti,- f u;!u &t
t c ,/ , / z ct;d i, qr- LnrJL & :t; p tl' J;, V g a, :t s

f..
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t. . . !. .o4 Fl-,J
n-

,l z o t

,)*.t sl-

-t/ctl

5 -Otat-' .rle

/o,

Gtf;rb qjc: j" &3*\tJ* Ct,f

.:\'*A -
+ \t .u at J;, &s ,l,rr.;rt
Je : istl t1"1t 1L ot^]pr ..rK ! :Ju

4897. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Kami duduk-duduk
di sisi Nabi SAW. Tiba-tiba diturunkan kepadanya surah Al Jumu'ah,

'Dan (juga) kepada kaum yang lain dori mereka yang belum
berhubungan dengan merela'." Dia berkat4 'Aku berkata, 'siapakah
mereka wahai Rasulullah?' Dia tidak menanggapinya hingga bertanya
tiga kali -sementara di antara kami Salman Al Farisi, maka beliau
meletakkan tangannya pada Salman- kemudian bersabda,'sekiranya
imon pada Tsurayya, niscaya akan dicapai oleh beberapa laki-laki -
atau seorang laki-laki- dari mereka itu'."

lzc,t
OJ-.P

4898. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, ,,Niscayo akan
dicapai oleh beberopa laki-laki dari merela.,,

Keterangan:

(Bab Firman-Nya, "Dan (iuga) kepada kaum yang lain dori
mereka yang belum berhubungan dengan mereka,,). yakni belum
mengadakan hubungan dengan mereka. Kata 'kaum yang lain'
mungkin dikaitkan dengan kata 'mengajari mereka' dan mungkin juga
dikaitkan kepada kata'orang-orang ummi'.

i' + s)t r:-z.Za ;';ii 6lmar membaca, famdhuu ilaa

dzikrillaah [Berangkatlah kepada mengingat Allah). Bagian ini
tercantum dalam riwayat Al Kasymahani saja. Ath-Thabari
meriwayatkan dari Abdul Hamid bin Aban, dari Sufian, dai Az-
Znhri, dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya, dia berkata, "Aku tidak
pernalr mendengar Umar membacanya, famdhuul " Kemudian dinukil
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dari Al Mughirah' dari Ibrahim, dia berkata, "Dikatakan kepada lJmar,

sesungguhnya Ubay bin Ka'ab membacanya'fas'au' (bersegeralah),

maka dia berkata, 'Sungguh dia yang lebih tahu dan lebih pandai

dalam hal bacaan tentang yang mansukh (dihapus) dibandingkan kami
semua'. Ia adalah 'fomdhuu' (berangkatlah)." Sa'id bin Manshur

meriwayatkannya seraya menjelaskan perantara antara Ibrahim dan

IJmar, dan dia adalah Kharsyah bin Al Hurr, sehingga sanadnya

menjadi shahih. Dia meriwayatkan juga dari Ibrahim, dari Abdulah
bin Mas'ud, bahwa dia biasa membaca 'famdhuu' seraya berkata,

"Sekiranya lafazhnya adalah 'fas'au' (bersegeralah) tentu aku akan

bersegera hingga selendangku terjatuh." Riwayat ini dinukil Ath-
Thabarani melalui para periwayat tsiqah (terpercaya), tetapi statusnya

munqathi' (terputus). Ath-Thabarani menukil juga dari Qatadah, dia
berkata, "Ia dalam bacaan Ibnu Mas'ud dengan lafazh'famdhuu'." Lalu
dia berkata, "Ia sama seperti firman Allah, P'€.e'oy (sungguh usaha

kamu memang berbeda-beda)." Abu Ubaidah berkata, "Arti 'fas'au'
adalah penuhilah, bukan berarti berjalan dengan cepat."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Abdul Aziz
bin Abdullah, dari Sulaiman bin Bilal, dari Tsaur, dari Abu Al Ghaits,
dari Abu Hurairah RA. Kebanyakan periwayat Shqhih Bukhari
menyebutkan Abdul Aziz tanpa nasab. Al Jiyani berkata, "Pernyataan
Al Kullabadzi mengindikasikan bahwa dia adalah Ibnu Abi Hazim
Salamah bin Dinar. Namun menurut saya, dia adalah Ad-Darawardi,
sebab Muslim meriwayatkannya dari Qutaibah, dari Ad-Darawardi,
dari Tsaur." Saya (Ibnu Hajar) katakan, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i
meriwayatkannya juga dari Qutaibah. Begitu pula Al Ismaili dan Abu
Nu'aim mengutip dalam kitab Mustakhraj masing-masing dari

Qutaibah. Abu Mas'ud mengklaim bahwa Imam Bukhari
meriwayatkannya juga dari Abdulah bin Abdul Wahhab, Abdul Aziz
Ad-Darawardi memberitakan kepada kami. Demikian yang disebutkan

dan diikuti Al Mizzi. Secara zhahir, Imam Bukhari menyebutkan

nasabnya, tetapi saya tidak pernah melihat hal itu dalam satupun di
antara naskah-naskah Shahih Bukhari. Saya tidak menemukan juga
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riwayat Abdul Aziz bin Abi Maryam terhadap hadits ini di dalam

kitab-kitab Musnad. Namun, untuk menguatkan asumsi di atas bahwa

Imam Bukhari tidak mengutip riwayat Ad-Darawardi, kecuali sebagai

penguat atau diiringi riwayat lain. Di tempat ini keadaannya seperti

itu, dimana Imam Bukhari mengawalinya dengan riwayat Sulaiman

bin Bilal, kemudian beliau iringi dengan riwayat Abdul Aziz. Adapun

Tsaur (periwayat dari Abu Al Ghaits) adalah lbnu Zaid Al Madini.

Sedangkan nama Abu Al Ghaits adalah Salim.

|a' ryj;*-LLi;i;_" u.fl: t;liir?ty * ui6 (riba-tiba

diturunkan surah Al Jumu'ah kepadanyo, 'Dan kepada kaum yang lain
yang belum berhubungan dengan mereka'). Seakan-akan maksudnya,

diturunkan kepadanya ayat ini dari surah Al Jumu'ah, sebab perintah

untuk bersegera mengingat Allah telah diturunkan sebelum Abu
Hurairah masuk Islam. Dalam riwayat Ad-Darawardi dari Tsaur yang

dikutip Imam Muslim disebutkan, i--?I')'f.i il3 ,t;;ajlt'rl? yV .ll
'P (Iurun kepadanya surah Al Jumu'ah. Ketika beliau membaco,

'Don kaum yang lain dari mereka...').

yt li:t 6- e'J; 'C , j6 (Dia berkata, ,,Aku berkata, ,Siapakah

mereka wahai Rasulullah?"'). Dalam riwayat As-Sarakhsi dikatakan,

"Mereka berkata, 'Siapa mereka wahai Rasulullah?"' Kemudian dalam

riwayat Al Ismaili disebutkan, "Seorang laki-laki berkata kepadanya."

Lalu dalam riwayat Ad-Darawardi disebutkan, "Dikatakan, 'siapakah

mereka?"' Dalam riwayat Abdullah bin Ja'far dari Tsaur yang dikutip
At-Tirmidzi disebutakn , at:F{" d ;y-nr *lf n )t l:;,t U ,"&t ,Sui

(Seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, siapaknh mereka itu
yang belum berhubungan dengan kami?"). Namun, saya belum
menemukan keterangan tentang laki-laki yang bertanya.

t. t ,r. 1:-ltiqti-y'i (Mereka tidak menanggopinya). Demikian dalam

naskah saya dari jalur Abu Dzar. Sementara pada selainnya tertulis,
"falam yuraaji'hu" (dia tidak menanggapinya), dan inilah yang benar,
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yakni Nabi SAW tidak menanggapi penanya, yakni tidak menjawab

penanya hingga dia mengulangi pertanyaannya tiga kali. Hal ini

disebutkan secara tegas dalam riwayat Ad-Darawardi, "Dia berkata,

Nabi SAW tidak menanggapinya hingga dia bertanya dua atau tiga

kali'." Kemudian dalam riwayat Ibnu Wahb dari Sulaiman bin Bilal
disebutkan, "Hingga dia menanyainya tiga kali", yakni tanpa ada

keraguan. Demikian juga dalam riwayat Abdullah bin Ja'far.

idi ,?b iu- *:, ^tt h' ,,t,.a ir' lr, *s &otulultah SAII

meletakkan tangannya Ooio Salman). Dalam riwayat Al Ala' dari

bapaknya, dari Abu Hurairah, i,6ii JJ,5 dt i*-(Tangannya di atas

paha Salman).
.t , ,, .

t-iJt i-b oti'itt 0t5 Jl (Sekironya iman di tsurayya).Ia adalah

bintang ,*, "rk O terkenal dan telah dijelaskan pada tafsir surah An-

Najm.

"IF i,. -,y;\i- JA:'dr$ Q{iscaya akan dicapai oleh beberapa

laki-loki -atau seorang laki-laki- dari mereka). Keraguan ini berasal

dari Sulaiman bin Bilal berdasarkan riwayat yang disebutkan

sesudahnya -tanpa keraguan- dan hanya menyebutkan lafazh,

"Beberapa laki-laki dari mereka." Demikian juga yang tercantum

dalam riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Al Ismaili mengutip dari

riwayat Ibnu Wahb dari Sulaiman, "Niscaya akan dicapai oleh

beberapa laki-laki dari mereka", juga tanpa ada keraguan.

Abdul Azizyang disebutkan di sini adalah Ad-Darawardi seperti

ditandaskan Abu Nu'aim dan Al Jiyani serta Al Mizzi.Imam Muslim

meriwayatkannya juga dari Qutaibah, dari Ad-Darawardi. Al
Kullabadzi menegaskan bahwa dia adalah Ibnu Abi Hazim. Namun,

pendapat pertama lebih tepat karena hadits ini masyhur dinukil dari

Ad-Darawardi. Saya belum melihat pada kitab-kitab Musnad

periwayatan hadits ini dari Abu Hazim. Sementara Imam Bukhari

telah mengutip sejumlah hadits lain dari Ad-Darawardi sebagai

riwayat pendukung.
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o.)v ,6.t ,q (Dari anak-anak Persia). Dikatakan mereka berasal

dari anak Hadram bin Arfakhsyad bin Sam bin Nuh. Konon dia
melahirkan belasan anak laki-laki semuanya menjadi pendekar yang
gagah berani. Oleh karena itu, mereka dinamakan 'al furs' (Persia)

karena diambil dari kata 'al furusiyaft' (kepiawaian menunggang kuda
dan tangkas berperang-penerj). Dikatakan juga tentang nasab mereka
beberapa pendapat lain.

Ash-Sha'id berkata di kitab Ath-Thabaqaat, "Pada awalnya
mereka mengikuti agama Nuh. Kemudian mereka masuk ajarxr
Shab'iah di masa Thamhurats dan tetap seperti itu lebih dari 2000
tahun. Setelah itu, mereka masuk agaffia Majusi di tangan Zaradasyt
(Zoroaster).

Abu Nu'aim, di awal kitabnya Tarikh Ashbahan, telah
membahas jalur-jalur hadits ini secara detail, yakni hadits, "Sekiranya
agama pada Tsurarya." Pada sebagian jalurnya yang dikutip Imam
Ahmad disebutkan, "sekiranya ilmu pada Tsurayya." Lalu di sebagian
jalurnya yang dikutip Abu Nu'aim dari Abu Hurairah, bahwa yang
demikian berlangsung saat turun firman Allah dalam surah

Muhammad, ayat 38, i'*;l!t'S.tg-tly:bg pan iikn kamu

berpaling niscaya Dia akan mengganti [lmmuJ dengan kaum yang
lain, dan mereka tidak okan seperti kamu [ini). Mungkin juga sabda

itu beliau ucapkan pada saat turunnya kedua ayat tersebut.

Imam Muslim mengutip hadits ini -tanpa menyinggung
sebabnya- dari Yazid bin Al Ashamm, dari Abu Hurairah, yang

dinisbatkan kepada Nabi SAW, ,6.1 ,y JA:,;i rf"ilr |t:e Slnr'og'J
ei:S- & cy $ekiranya agomo pada tsurarya, niscaya beberapa

laki-laki dari bangsa Persia akon pergi hingga mereka
mengambilnya). Abu Nu'aim meriwayatkannya dari Sulaiman At-
Taimi, seorang syaikh dari Syam menceritakan kepadaku, dari Abu
Hurairah RA, sama seperti di atas, hanya saja pada bagian akhirnya
terdapat tambahan, l.g:*l! fi1. (dengan kelembutan hati mereka). Dia

:. 1",
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meriwayatkannya juga dari jalur lain dari At-Taimi, dari Abu Utsman,

dari Salman Al Farisi disertai tambahan, serta dari jalur lain melalui

sanad seperti tadi, dan ditambahkan, "Mereka mengikuti sunnahku

dan memperbanyak shalawat untukku."

Al Qurthubi berkata, "Apa yang disabdakan Nabi SAW terbukti

dan terpampang di depan mata. Sesungguhnya ditemukan di antara

mereka para pakar yang masyhur di kalangan periwayat hadits yang

tidak dapat ditandingi oleh selain mereka." Kemudian para ahli nasab

berbeda pendapat tentang asal usul bangsa Persia. Dikatakan nasab

rnereka berakhir hingga Jaimurt (y*l*i Adam). Sebagian lagi

mengatakan mereka adalah keturunan Yafits bin Nuh. Ada pula yang

berpendapat mereka adalah keturunan Laawi bin Saam bin Nuh.

Sebagian mengatakan ia adalah Faris bin Yasur bin Saam. Dikatakan

juga ia berasal dari keturunan Hadram bin Arfakhsyad bin Saam.

Sebagian berpendapat mereka berasal dari keturunan Yusuf bin

Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Pendapat pertama lebih masyhur di

kalangan bangsa Persia. Namun, pendapat kedua lebih kuat menurut

selain mereka.

2. Firman Allah, I A "ti i:rUo fjl; 69

"Dan apabila mereka melihat pe*ngoon atau'permainan."

(Qs. Ash-shaff [61]: 11)

- #t ;;\*i itu uJ,z?nt q, y, * / /rG *
,:t-i, #'dt 11 ,.6r 'tut -*t:o tu' & dt e ;X;

. (,:r.,,,) i;i Qy Pt 6eJ'ti i;w.tii:, tiy2lhr iiir
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4899. Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, "Satu rombongan

dagang datang pada hari Jum'at -dan kami bersama Nabi SAW- maka

pergilah orang-orang, kecuali dua belas orang laki-laki, lalu Allah
menurunkan, 'Don apabila mereka melihat perdagangan atau

permainan, merekn pun pergi kepadanya'."

Keterangan:

(Bab "Dqn apabila mereks melihat perdagangan atau

permainan".). Demikian dalam riwayat Abu Dzar. Adapun selainnnya

hanya mengutip, "Dan apabila mereks melihot perdagangan." Ibnu
Athiyah berkata, "Allah berfirman, 'mereka pergi kepadanya' dan

bukan 'kepada keduanya' untuk memperhatikan yang lebih utama,

karena perdagangan menjadi sebab permainan (kesia-siaan) dan tidak
sebaliknya." Namun, hal ini perlu ditinjau kembali, karena
pengguruum kata penghubung 'atau' tidak perlu menggunakan kata
ganti yang menunjukkan ganda. Namun, mungkin diklaim bahwa kata
'au' (atau) di sini bermakna 'wowu' (dan) berdasarkan kata 'au' diberi
makna sebagaimana asalnya. Untuk itu, mungkin dikatakan, "Ayat itu
hanya menyebutkan kata ganti untuk 'perdagangan' tanpa menyebut
kata ganti untuk'permainan', karena hikmah yang telah dikemukakan
di atas." Adapun perbedaan pendapat tentang sebab kepergian mereka
itu sudah dijelaskan pada pembahasan tentang shalat Jum'at.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Hafsh bin
Umar, dari Khalid bin Abdullah, dari Hushain, dari Salim bin Abi Al
Ja'd, dan dari Abu Sufuan, dari Jabir bin Abdullah RA. Hafsh bin
Umar adalah Al Haudhi. Sedangkan Hushain adalah Ibnu
Abdurrahman. Pada sanad ini disebutkan; dari Salim bin Abi Al Ja'd

dan dari Abu Sufian, dari Jabir. Maksudnya, keduanya sama-sama

meriwayatkan dari Jabir. Pada pembahasan tentang shalat disebutkan

dari Za'idah, dari Hushain, dari Salim, dia berkata, "Jabir
menceritakan pada kami." Adapun yang menjadi pegangan adalah

riwayat Salim, karena Abu Suffan -yakni Thalhah bin Nafi'- tidak
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memenuhi kriteria Imam Bukhari. Hanya saja Imam Bukhari menukil

riwayat darinya diiringi periwayat lain. Imam Bukhari telah menukil

riwayat darinya pada pembahasan tentang keutamaan Sa'ad bin

Mu'adz, yang gandengkan dengan riwayat Salim. Begitu pula dua

hadits lain pada pembahasan tentang minuman yang diiringi dengan

Abu Shalih dari Jabir. Inilah semua riwayat Abu Suffan yang terdapat

dalam Shahih Bukhari.

"p'JAt lRombongan dagang datang). Tentang rombongan

dagang ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang Shalat Jum'at.

*)';*;p' 1l arit tul (orang-orang pun pergi kepadanyo,

kecuali dua belas laki-laki). Dalam riwayat Ath-Thabari dari Qatadah

disebutkan,il;rr^E)'F ,tt'll (Krcuali dua belas laki-laki dan

seorong perempuan). Riwayaat ini lebih shahih dibandingkan riwayat

yang dinukil Abdurraz zaqdariMa'mar dari Qatadah, dia berkatu, ,lr- l
ir;r, oy*t lt 'a; lriaak tursisa bersama beliau kecuali dua lakiJaki

dan seorang perempltan). Padakitab Al Kasysyaf disebutkan bahwa

mereka yang tetap bersama Nabi SAW berjumlah 8 orang. Sebagian

mengatakan 11 orang, 12 orang, bahkan ada yang mengatakan 40

orang." Dua pendapat pertama tidak ada sumbernya dalam referensi

yang sempat aku teliti. Hal ini telah dijelaskan secara detail pada

pembahasan tenang shalat Jum'at.



i;na(6
63. SITRAIT * *^AATTQUUN

r:'), ;.-j ltt

1. Firman Allah, U, Jyi |filw $A oyaAt giE ri\

"Apabila oroor-oroir munoftk datang *rpoao*u, mereka tri**o,
uKami mengakui, bahwa sesungguhnyo kamu benar-benar Rasul

Allah". (Qs. Al Munaaliquun [62]: l)

-.t,1 *,i-.t ; :t :*'4 :t? e i* : Jts'e"'l i y,f
o .4. z c i, .o/ o I'o, 6, ), 1 I z zo o / 1' 

l-.ot-pG,*t;,:l'; trl-;':*l-,-bi,-- F ^l J-ft J:, ',^ Pl.U
;? i -A.!ri-,b + a'.|'i .:[t<); g'**i ; 4 :y
\, 'u bt Jyr|F'rlb ,11:ri G,Gfi ,&;{t\t ;-"'4
J;., ;rE" ais s tyt^" l*?r';i i l' 1" ;y*'t *
,', i X-f" ,# il b qic:$ ,ii*j *'r y hr *t ar

xr S*r,5rS'oi JL.;.>'r1lt 6 ,& C,J* ,4)r €i)i
Oe.:jJt'j,i4 $11 )w ?'t'l;1u ,i!:i,j *t * ilit it"
J-'dt:rb ts'ist'otllw'f-* rvt y\t J,UtUyA

f.
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4900. Dari Zaid bin Arqam, dia berkata, "Aku berada dalam

suatu peperangan, maka aku mend€ngar Abdullah bin Ubay berkata,

'Janganlah kalian memberi nafkah kepada siapa yang ada di sisi

Rasulullah, supaya mereka menjauh dari sekitarnya. Jika kita kembali

dari sisinya, sungguh orang yang kuat akan mengusir orang-orang

yang lemah darinya'. Aku menyebutkan hal itu kepada pamanku -atau

kepada Umar- dan dia menceritakannya kepada Nabi SAW. Beliau

pun memanggilku dan aku menceritakan kepadanya. Rasulullah SAW

mengirim utusan kepada Abdullah bin Ubay dan sahabat-sahabatnya.

Mereka pun bersumpah tidak pernah mengatakannya. Rasulullah

SAW mendustakanku dan membenarkannya. Lalu aku ditimpa

kerisauan yang belum pernah menimpaku yang sepertinya. Aku pun

duduk di rumah, maka pamanku berkata kepadaku, 'Tidak ada yang

engkau inginkan kecuali engkau didustakan dan dimurkai Rasulullah

SAW'. Maka Allah menurunkan firman-Nya, 'Apabila datang

kepadamu orang-orang munafik'. Nabi SAW mengirim utusan

kepadaku dan membacakan ayat itu, lalu bersabda,'Sesungguhnya

Allah telah membenarkanmu wahai Zaid'."

Keterangan Hadits:

(Surah Al Munaafiquun. Bismillaahiruafumaaniruafoiim. Bab

firman-Nya, uApabila datang kepadamu orong-orang munafik dan

berlrata, 'Kami bersaksi sesungguhnya engkau adalah

Rasulullah...'.").Periwayat selain Abu Dzar menukil hingga firman-

Nya, ijiitS (benar-banar orang pendusta).

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Abdullatr bin
Raja', dari Israil, dari Abu Ishaq, dari Zal.d bin Arqam. Abu Ishaq

adalah As-Subai'i. Israil menukil juga hadits ini melahi sanod lun
yang diriwayatkan At-Tirmidzi dan Al Hakim melalui jalurnya dari

As-Sudi, dari Abu Saad Al Azdi, dutz,atdbin Arqam.
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'a.:Ji 
-n' :-: t:p (Dari Zaid bin Arqam). Sesudah dua bab akan

disebutkan dari riwayat Zuhair bin Mu'awiyah, dari Abu Ishaq,
penegasan bahwa dia mendengar langsun g dafi Zaid.

L . t ,'

:t*,s j t5 (Aku berado dalam suatu peperangan). Pada bab

berikutnya akan disebu&an melalui jalur lain dari Israil disertai
tambahan, ,r3 { (Bersama pamanht). Menurut riwayat Muhammad

bin Ka'ab dai Zaid bin Arqam batrwa perang tersebut adalah perang

Tabuk. Hal ini didukung lafazhpada riwayat Ztthur, ;tilr ,:Wi * e
!, 

,'. 
, i (Dalam suatu perjalanan yang manusia mendapatkan

kesulitan).

Abd bin Humaid meriwayatkan melalui sanad yang shahih dari
Sa'id bin Jubair dengan jaltx mursal bahwa Nabi SAW apabila
singgah di suatu tempat niscaya tidak meninggalkannya hingga shalat
padanya. Ketika perang Tabuk beliau singgah di suatu tempat, lalu
Abdullah bin ubay berkata... disebutkan kisah seperti di atas. Namun,
menurut pandangan para ahli sejarah ia adalah perang bani Al
Mushthaliq. Pandangan ini dikuatkan oleh riwayat Jabir seperti yang
akan disebutkan. Dalam riwayat Ibnu A'idz dan Al Hakim di kitab r/
Iklil darijalurnya, kemudian dari jalur Abu Al Aswad, dari Urwah,
bahwa perkataan itu diucapkan Abdulah bin Ubay setelah mereka
dalam perjalanan pulang.

;i ,;.,il,r *i 'cjvJ-| (Aku mendengar Abdullah bin Ubay). Dia

adalah Ibnu Salul, p"*i*pin orang-orang munafik. Berita tentang
dirinya telah dipaparkan pada tafsir surah Baraa'ah (At-Taubah).

!?it.iit;-,? :' )nr y u ,p'4 | ,ik @io berkata,

"Janganlah kamu memberi naflrah kcpada siopa yang ada di sisi
Rasulullah SAW supoya mereka menjauh dari sekitarnya').lni adalah
perkataan Abdullah bin Ubay. Periwayat tidak memaksudkan
membaca ayat dalam Al Qur'an. Dari sini diketatrui perkataan
sebagian pensyarah bahwa redaksi seperti ini terdapat dalam bacaan
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Ibnu Mas'ud. Padahal tidak ditemukan dalam Mushhaf-Mushhaf yang

disepakati. Untuk itu, harus dipahami bahwa itu hanyalah sebagai

penjelasan dari Ibnu Mas'ud. Saya (Ibnu Hajar) katakan, keberadaan

perkataan itu dari Abdullah bin Ubay sebelum turun Al Qur'an tidak
mengharuskan bahwa semua perkataannya harus dikutip.

1;l4,j) (Dan sekiranya kita kembali). Demikian yang dinukil

kebanyakan periwayat. Adapun Al Kasymihani menukil dengan

redaksi, *ilt (dan kalau kita keinbali). Namun, versi yang pertama

lebih tepat. Sesudah 'wawu' (dan) pada kalimat ini terdapat lafazh
yang dihapus. Kalimat tersebut adalah, "Aku mendengarnya berkata".

Kemudian dalam riwayat pada bab bcrikutnya disebutkan, 'il ,Jwir:
t--t;r, (Dia berkata, 'Sekiranya kita kembali). Maka hal ini

mengukuhkan apa yang saya katakan di atas. Lalu dalam riwayat
Muhammad bin Ka'ab dari Zaid -setelah dua bab berikut- disebutkan,

"Dia berkata, 'Sekiranya kita kembali'." Akan disebutkan dalam hadits

Jabir penyebab Abdullah bin Ubay mengucapkan perkataan itu.

'4.ri s-;l,i't).s'of':-i (Aku menyebutkan hal itu kepada

pamanku atau kepada Umar). Demikian disebutkan disertai keraguan.

Namun, pada riwayat-riwayat berikut disebutkan secara tegas, 'kepada

pamanku', tanpa ada keraguan. Demikian juga dalam riwayat At-
Tirmidzi dari Abu Sa'ad Al Azdi, dari Zaid. Ath-Thabarani dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan bahwa paman Zaid tersebut adalah Sa'ad

bin Ubadah. Ia bukan pamannya dalam arti yang sebenarnya, tetapi

hanya pemimpin kaumnya (Al Khazraj). Adapun paman Zaid brn
Arqam yang sesungguhnya adalah Tsabit bin Qais yang juga

tergolong sahabat. Begitu pula suami ibunya, yakni Abdullah bin

Rawahah Al Khazraji. Dalam kitab Al Maghazi karya Abu Al Aswad

disebutakn dari Urwah bahwa perkara seperti itu terjadi juga pada diri
Aus bin Arqam, dan dia menceritakannya kepada Umar bin

Khaththab. Seakan-akan inilah penyebab adanya keraguan dalam

penyebutan nama Umar. Namun, Al Hakim menegaskan di kitab Al
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Iklil bahwa riwayat terakhir ini tidak benar, dan yang benar adalah

Zaid bin Arqarn. Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak ada halangan bila
perkataan Abdullah bin Ubay itu disampaikan oleh beberapa orang.
Hanya saja kisah yang masyhur ini terjadi pada diri Zaidbin Arqam.
Pada pembahasan mendatang akan disebutkan hadits Anas yang
mendukungnya.

'l;,t yh, ,k'r#.jiii lOia menyebutkonnya kepada Nabi

SArf). Yakni pamannya menceritakan hal itu pada Nabi SAW.
Demikian yang tercantum dalam riwayat sesudah ini. Kemudian
dalam riwayat Ibnu Abi Laila dari Zaid disebutkan, "Aku
mengabarkannya kepada Nabi SAW." Hal serupa tercantum juga
dalam riwayat mursal Qatadah. Seakan-akan dia menggunakan kata
'memberitakan' dalam konteks majaz. Namun, dalam riwayat mursal
Al Hasan dari Abdurrazzaq disebutkan, "Rasulullah SAW bersabda,

'Barangknli engkau salah dengar, barangknli pendengaranmu kurang
jelas'." Atas dasar ini maka mungkin awalnya beliau mengirim berita
itu melalui lisan pamannya. Setelah itu dia hadir dan menceritakan
langsung.

rjd U rji;,A (Mereko bersumpah tidak pernah mengatakannya).

Dalam riwayat Zuhair disebutkan,'oi}i-;4r:A lOia bersumpoh dengan

sungguh-sungguh). Maksudnya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Jika
dikatakan dalam bentuk jamak, maka termasuk pula orang-orang
bersamanya. Dalam riwayat Abu Al Aswad, dari Urwah, ,'Nabi SAW
mengirim utusan kepada Abdullah bin Ubay dan menanyainya, maka
dia bersumpah atas nama Allah tidak pernah berkata seperti itu
sedikipun."

$-3i (Maka dia mendustakanku). Dalam riwayat Ztthair

disebutkan,'ni;t *?nt .,tl.o I' l?ili.-.t,ak $ut (Mereka berkata,

'Zaid telah berdusta kepada Rasulullah SAW.). Hal ini telah
dijelaskan secara detail ketika membicarakan hadits Abu Sufran
sehubungan kisah Heraklius. Dalam riwayat Ibnu Abi Laila dan zaid
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yang dikutip An-Nasa'i disebutk*, 1, 
'J:;)U3 

,;i ,;r:j:fr O6t',ff
i{rr{] -gA hr k (Orang-orang pun berkata, "Zaid telah

me ndat angkan ke dust aan kepada Rasulul I ah SAW") .

'i:t'-15 (Beliau membenarkannya). Dalam riwayat berikut

disebutkan, '#i '.i (Beliau membenarkan mereka). Alasan

penggunaan kata ganti tunggal dan jamak dalam hadits ini telah

dijelaskan.
, . -- i1"i ,tAV (Aku mengalami kerisauan). Dalam riwayat Zr*rait,

;+ r#,,f t:i (Teriadi dalam diriku perkora sangat sulit).

Sementara dalam riwayat Abu Sa'ad Al Azdi dari Zaid disebutkan,

fi * H n u kl' e e:i (Teriadi padaku kerisauan yang tidak

pernah dialami seorong pun).Kemudian dalam riwayat Muhammad

bin Ka'ab disebutkan ,4 )*t Jt *'i, Q4ku pulang ke tempat

tinggalku dan tidur). At-Tirmidzi menambahkan dalam riwayatnya,

t-i"i ry'*! (Aku tidur dalam keodaan gelisah dan sedih). Dalam

riwayat Ibnu Abi Laila disebutkan, \ii')O1a-iw, f' d + t-
U.iS tltt( }r-lfr (Hingga aku duduk di rumah karena takut itka

dilihat manusia niscaya mereka berkata, 'Engkau telah berdusta'.).

'g.li-t'ot ;io\71[" ,* d,iut lramanku berkata kepadaku,

"Tidak ada yang engkau inginkan selain dia mendustakanmu").

Demikian yang dikutip kebanyakan periwayat. Abu Ali Al Jiyani

menyebutkan bahwa dalam riwayat Al Ashili dari Al Jurjani

disebutkan, "llfmar berkata kepadaku." Lalu Al Jiyani berkata, "Yang

benar adalah pamanku" seperti dalam riwayat mayoritas. Aku telah

menyebutkan sebelum itu perkara yang mengindikasikan kata ini.

-Agri (Dan memurkaimu). Dalam riwayat Muhammad bin Ka'ab

disebutkan, ]r.eJli 4lit lOrang-orang Anshar mencelalat). Kemudian
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An-Nasa'i mengutip dari jalurnya dengan lafazh, €P g."iJt (knumku

pun mencelaku).

?uit6 (Maka Atlah menurunkan). Dalamriwayat Muhammad

bin Ka'ab disebutkan, 'ni-;in;ia ar k )t l;1;,ij ga<a

didatanglraltn kepada Rasulullah SAly), yakni wahyu. Sementara

dalam riwayat Zuhair disebutkan, hr i'i-,i s 1; (Hingga Allah

menurunkan). Kemudian dalam riwayat Abu Al Aswad dari Urwatt

disebutkan , F\ ei ru! lo i' & l' 'Ji: tslQ.l o'try'i .;.lzt

ili lXetit<a mereka sedang berjalan, mereka pun melihat Rasulullah

SAW diwahyukan padanya, lalu turunlah oyat...). Dalam riwayat Abu

Sa'id dikatakan, q?t |r3;l U J*t. , &' & I' J?t - 'j.;i si t;;;3

,Jui ,'i'*i, ,llj- f; n ,# ,&) e.'yt er,.'!,;e r1u| n4st g,

i:r";'*j yl,' op ltl?3rlwpt rlri .ertl S:'P * j *f
eg, (Ketika aku sedang berjalan bersama Rasulullah SAW sambil

menundukknn kepala karena kerisauan, beliau pun datang padaku

dan berbisik di telingaku lalu tertowa di wajahku, maka Abu Bakar

menyusulku dan menanyaiku. Aku berkata, beliau mengatakan,

'Bergembiralah'. Kemudian tJmar menyusulku soma seper:ti itu. Pagi
hari, Rasulullah SAW membacakan surah Al Munaafiquun).

oglrt.-;j;t3ite 61 gpabila datang kepadamu orang-orang

munafik). Adam menambahkan hingga firman-Nya, "Mereka itulah

orang-orang yang mengataknn, 'Jangan memberi naftah kepada

siapa yang ada di sisi Rasulullah -hingga firman-Nya- sungguh

orang-orang yang kuat akan mengeluarkan orang-oraltg yang lemah

darinyo'." Hal ini menjelaskan bahwa riwayat Muhammad bin Ka'ab

telah diringkas, karena hanya menyebutkan lafazh, "Maka turunlah,

'merelrs itulah orang-orang yong mengatakan jangan memberi

na/kah' ayat." Akan tetapi An-Nasa'i mengutip dari jalurnya, "Maka
turunlah, "Mereka itulah orang-orang yang mengatakan jangan kamu
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memberi nalknh kepada siapa yang di sisi Rasululah hingga mereka

menjauh -hingga firman-Nya- jika kita kembali ke Madinah, maka

sungguh orang-orang yang kuat akan mengeluarknn orang-orang

yang lemah darinya.t'

.$ i'$5:rb ii 'nlr lt (Sesungguhnya Allah telah membenarksnmu

wahai Zaid). Dalam riwayat mursalAl Hasan disebutkan, "Rasulullah

memegang telinga pemuda itu seraya bersabda, 'Telingamu teloh

berlaku jujur wahai pemuda'.... sebanyak dua kali'" Zuhair

menambahkan dalam riwayatnya, "Nabi SAW memanggil mereka

untuk dimintakan ampunan bagi mereka." Penjelasannya akan

disebutkan setelah tiga bab.

Pelaiaran vang dapat diambil

1. Tidak menjatuhkan sanksi kepada para tokoh suatu kaum dengan

sebab kesalahan-kesalahan ringan, agar para pengikutnya tidak

menjauh.

Cukup menegur mereka dengan memberikan peringatan dan

nasehat.

Menerima alasan-alasan mereka dan membenarkan sumpah

mereka meski ada faktor-faktor tertentu yang menyalahi

pengakuan mereka, karena sikap seperti ini dapat mencairkan

suasana dan mempererat hubungan.

Boleh menyulmpaikan suatu pembicaraan kepada orang yang

dibicarakan. Hal ini tidak tergolong namimah (adu domba) yang

terlarang, kecuali jika pelakunya bermaksud membuat

kerusakan. Adapun jika ada maslahat yang lebih besar daripada

kerusakannya, maka tidaklah terlarang.

2.

J.

4.



2. Firman Allah, W,O"t!A A n4tai ,

" Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, yang
mereka berlindung dengannya." (es. AI Munaafiquun [6ll: 2)

, i' '# U * C i* :Js *; ii,r 'o-*, 
C'ri ;. i_) f

'fu" * i');, +A JL',r":i,i;i*;,1;i
i};'i-r,jl!i W'*\t'?,r|.a*:.jr A G, ;ra.ui',:G 1

J;r,y'rii,*i y; \, .* *t );1,,k ?i,#. a:
t z tzd&_sctet;:,*iruf i y,* jy*,r*\,& !,

,# il b 4cG ,nk', et yh' .* :t ,s;3'#:^;t
jr. 

"gt:.tt 
lce rs11 :lg1'? \t jlG ,q ,:? '.Ia ,^,

4901. Dari Zaid bin Arqam, dia berkata, "Aku bersama
pamanku, maka aku mendengar Abdullah bin ubay Ibnu Salul
berkata, 'Janganlah kalian memberi nafkah kepada siapa yang ada di
sisi Rasulullah, supaya mereka menjauh dari sekitamya' Dia berkata
pula, 'Jika kita kembali ke Madinah, sungguh orang yang kuat akan
mengusir orang yang lemah darinya'. Aku menyebutkan hal itu kepada
pamanku dan pamanku menceritakannya kepada Nabi SAW. Beliau
pun memanggilku dan aku menceritakan kepadanya. Rasulullah SAW
mengirim utusan kepada Abdullah bin ubay dan sahabat-sahabatnya,
tetapi mereka bersumpah tidak pemah mengatakannya. Rasulullatr
sAw membenarkan mereka dan mendustakanku. Akhirnya aku
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ditimpa kerisauan yang belum pernah menimpaku yang sepertinya.

Aku pun duduk di rumahku. Maka Allah menurunkan firman-Nya,

'Apabila datang kepadamu orang-arang munafik -hingga firman-Nya-

mereka itulah orang-orang yang mengatakan iangan memberi naJkah

kepada siapa yang di sisi Rasulullah -hingga firman-Nya' sungguh

orang-orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah

darinya'. Rasulullah SAW mengirim utusan kepadaku dan

membacakannya untukku. Setelah itu beliau bersabda, 'Sesungguhnya

Allah telah membenarkanmu wahai Zaid'."

Keterangan:

(Bab firman-Nya, "Mereka meniadiknn sumpah-sumpah mereka

sebagai perisai yang mereka berlindung dengannya"). Abd bin

Humaid berkata, Syababah menceritakan kepadaku, dari Warqa', dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, 'Mereka

menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai'. Dia berkata,

"Melindungi diri-diri mereka." Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur

lain dari Ibnu Abi Najih dengan lafailt yang disebutkan Imam

Bukhari. Kemudian dia menyebutkan hadits Zaid bin Arqam yang

telah dijelaskan pada bab sebelumnya.
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3. Firman-Nya,

"Yang demikiun itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka
telah beriman, kemudian menjadi kaJir (agi) lalu hati mereka

dikunci mati; kareno itu mereka tidak dapat mengerti."
(Qs. Al Munaafiquun [63]: 3)

zlz ! | o . 'r.L ' o-#*'d; :Ju -(;.Jt .i\'e

t5 ,jt; ^:; i,r 
',.{:, i'ri

JI(J, t**i j ,vai iri, ar J;,
,'rt;\t Giw er *

F3 *\t-u lnt Jy, G,Gn,i.:.: )/tJ\e'i
,{it 1t1;;!t ojg;",r1' ili> J:;'r ,6:* b ?ur oL:Jw ,;X:ti

& ,si i.r")t r:b * :k ;r;;1r ;;:':t; oi;t'Ss',
'rir; * xi * d' r e',i t !),r

4902. Dari Al Hakam, dia berkata: Aku mendengar Muhammad
bin Ka'ab Al Qurazhi, dia berkata: Aku mendengar Zaid bin Arqam
RA berkata, "Ketika Abdullah bin Ubay mengatakan, 'Janganlah kamu

memberi nafkah kepada siapa yang ada di sisi Rasulullah', dan dia
juga berkata, 'Sekiranya kita kembali ke Madinah'. Maka aku

memberitahukan hal itu kepada Nabi SAW dan aku pun dicela kaum

Anshar. Abdullah bersumpah tidak pernah mengatakan hal itu. Aku
pulang ke tempat tinggalku dan tidur, lalu Rasulullah SAW
memanggilku dan aku datang kepadanya. Beliau bersabda, 'sungguh

Allah telah membenarkanmu, dan turunlah firman-Nya; mereka
adalah orang-orang yang mengatalan jangan memberi nafkah...,
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ayat" Ibnu Abi Za'idah berkata dari Al A'masy, dari Amr, dari

Abdunahman bin Abi Laila, dariZaidbin Arqam, dari Nabi SAW.

Keterangan Hadits:

(Bab firman Allah, "Yang demikian itu adalah karena bahwa

sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafi,

Aagil".). Dia menyebutkan hingga firman-Nya, "Mereko tidak

memahami."

"*-V'rar 4;.'l|i;' t.l; (Aku mendengar Muhammad binP ,'

Ka'ab Al Qurazhi). At-Tirmidzi menambahkan dalam riwayatnya,

"Sejak empat puluh tahun."

l;'t.-b ii'r ,P Vt :rb'-Pi (Aku mengabarkonnya kepada

Nabi 5,4,W). Yakni melalui lisan pamanku. Pengertian ini ditempuh

r:ntuk memadukan antara dua riwayat yang ada. Namun, mungkin
juga dia mengabarkan secara hakikatnya setelah Abdullah bin Ubay

mengingkarinya.

F:!, h' d* lt J?:gG (Didatangkan kepada Rosulullah

SAW). Maksudnya wahyu.

a:.,-:.ti gri i.t'SAj 6Onu Abi Za'idah berkata). Dia adalah Yahya

bin Zakariya bin Abi Za'idah. Jalurnya ini diriwayatkan An-Nasa'i

melalui sanad yang maushul.

'e3i ,f. :-)t e €r1 i *"jt * V (Dari Abdurrahman bin

Abi Laila dari Zaid bin Arqom). Demikian diriwayatkan Al A'masy

dari Amr bin Murrah. Syu'bah meriwayatkannya dari Amr bin Murrah

dia berkata, dari Abu Hamzah, dari Zaid bin Arqam. Seakan-akan

Amr bin Zaid meriwayatkan hadits ini dari dua gurunya.
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"Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka
menjadikan kamu kagum Dan jiko mereka berkata kamu

mendengarkan perkataan mereka Mereka adalah seakan-akan

kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwo tiap-,tiap teriakun
yang keras ditujukan kepada mereka. Merekq itulah musuh (yang

sebenarnya), maka waspadalah terhadap mereka; semoga Allah
membinas akan mereka. B agaimanakah mereka sampai dipalingkan

(dari kebenaran)?" (Qs. AI Munaafiquun [63]: 4)

q. ev
'!j+
,oo
| ))-Is

6z

P
*Jc

A

4!l

4903. Dari Abu Ishaq, dia berkata: Aku mendengar Zaid bin
Arqam, dia berkata, "Kami keluar bersama Nabi SAW dalam
perjalanan ketika manusia ditimpa kesulitan. Abdullah bin Ubay
berkata kepada sahabat-sahabatnya, 'Jangan kamu memberi nafkah
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kepada mereka yang berada di sisi Rasulullah supaya mereka menjauh

dari sekitarnya'. Dan dia berkata, 'sekiranya kita kembali ke Madinah,

maka sungguh orng-orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang

lemah darinya'. Aku datang kepada Nabi SAW dan mengabarkan

kepadanya. Beliau mengirim utusan kepada Abdullah bin Ubay. lalu

menanyainya. Maka dia bersumpah dengan sungguh-sungguh tidak

pemah melakukan hal itu. Mereka berkata, 'Zaidtelah berdusta kepada

Rasulullah'. Maka terjadi dalam diriku rasa sempit akibat apa yang

mereka katakan. Hingga Allah menurunkan pembenaranku dalam

firman-Nya,'Apabila datang kepadamu orang-orang munafik'. Nabi

SAW memanggil mereka untuk dimintakan ampunan, namun mereka

memalingkan kepala-kepala mereka." Firman-Nya,'Kayu-kayu yang

tersandar', dia berkata, "Mereka adalah kaum laki-laki yang sangat

tampan."

Keterangan:

(Bab "Dan apabila kamu melihat mereks maka kamu kagum

terhadap tubuh+ubuh mereka. Jika mereka berkota niscaya kamu

mendengar perkataan merekn... aya\. Demikian disebutkan Abu

Dzar. Adapun periwayat selainnya mengutip ayat hingga,

"Dipalingkan." Imam Bukhari menyebutkan pada bab ini hadits Zaid

bin Arqam yang dikutip melalui Zuhair, dari Abu Ishaq, sama seperti

riwayat Israil dari Abu Ishaq, sebagaimana dijelaskan terdahulu. Lalu

pada bagian akhirnya disebutkan, "Hingga Allah menurunkan

pembenaranku dalam firman-Nya,' Apabila datang kepadamu orong-

orang munafik'. Nabi SAW memanggil mereka untuk dimintakan

ampunan, namun mereka memalingkan kepala-k epala mereka. "

:.'-.:'J-"eii)el ry'6'Jtii:r:3 t* iy't (Firman-Nyo, "Kovu-

layu yang tersandar". Dia berkata, "Mereka adalah lakiJaki yang

sangot tampan"). Ini adalah penafsiran firman-Nya, "Kamu kamu

terhadap tubuh-butuh mereka." Maka lafazh, "Kayu-kayu yang
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tersandar" merupakan penafsiran "tubuh-tubuh mereka." Kalimat ini

tercantum langsung dalam hadits dan bukan disisipkan oleh sebagian

periwayat. Abu Nu'aim meriwayatkan melalui jalur lain dari Amr bin

Khalid (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) disertai tambahan di

atas. Demikian juga diriwayatkan Al Ismaili melalui jalur lain dari

Zuhair.

Catatan

Mayoritas ulama membacanya "khusyubun" sementara Abu

Amr, Al A'masy, dan Al Kisa'i membacanya"Khusybun".

4. Firman A[ah, g:ii \f aisr Jfl €'tl;u-riw & ,P rstj
'- t or^ s o t. '^ I t , o t.o1..
.11-;S:"-e gl.l .t;.t e dA_!.U

"Dan apabila dikatakan kepada mereka: Marilah (beriman), agar

Rasulullah memintokan ampunan bagimu, mereka membuang

muka mereka dan komu lihat mereka berpaling sedang mereka

menyombongkan diri." (Qs. Al Munaafiquun [63]: 5)

u":j, #u f.ii *, y \t * dt.rri;tt tf?
Harrakuu (menggerakkan), yakni memperolok-olok Nabi SAW.

Terkadang dibaca tanpa tasydid (lowow) berasal dari kata lowaitu (akl
melambaikan).

l' *t 4 *; {'.*:Jvi:rf i y t ou,.;\eri *
,t.Lk- ,b yt );r *A JLtrr":'t ,i*irL;tA;
,p.6: -?ii,titrr V'*\t'";ts iyt J\6a, I,
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4904. Dari Abu Ishaq, dari Zaid bin Arqam, dia berkata, "Aku
bersama pamanku, lalu aku mendengar Abdullah bin Ubay bin Salul

berkata, 'Jangan kamu memberi nafkah kepada mereka yang berada di

sisi Rasulullah SAW hingga mereka menjauh. Sekiranya kita kembali

ke Madinah, sungguh orang-orang yang kuat akan mengusir orang-

orang yang lemah darinya'. Aku menyebutkan hal itu kepada pamanku

dan pamanku menceritakannya kepada Nabi SAW, namun beliau

membenarkan mereka. Beliau pun memanggilku dan aku

menceritakan kepadanya. Beliau mengirim utusan kepada Abdullah

bin Ubay dan sahabat-sahabatnya dan mereka bersumpah tidak pemah

mengatakannya. Maka Nabi SAW mendustakanku. Akhirnya aku

ditimpa kegundahan yang belum pernah menimpaku sepertinya sama

sekali. Aku duduk di rumahku dan pamanku berkata, 'Tidak ada yang

engkau inginkan selain bahwa Nabi SAW mendustakan dan

memurkaimu'. Maka Allah menurunkan,'Apabila datang kepadamu

orang-orang munafik dan mereka berkata; kami bersalcsi

sesungguhnya engkau adalah Rasulullah'. Lalu Nabi SAW mengirim

utusan kepadaku dan membacakannya kemudian bersabda,

' Se sungguhnya Al I ah t e I ah memb e norlconmu'. "

llvj61? *j y\t .* dt'Sy
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Keterangan:

(Bab firman Allah, "Dan Apabila dikatakan kepada mereko,

'Kemarilah agar Rasulullah memintakan ompunan untuk knmu' maka

merelca membuang muks merelra -hingga firman-Nya-dalam keadaan

menyombongkan diri"). Demikian yang disebutkan Abu Dzar. Adapun

periwayat lainnya mengutip ayat secara lengkap. Dalam mursal Sa'id
bin Jubair disebutkan, "Abdullatr bin Ubay datang lalu mengajukan

alasan. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, 'Bertaubatlah'. Namun,

dia memalingkan kepalanya, Ialu turunlah ayat tersebut."

tli q #-',h'{, * b, a* l;tu. rl,pr ry?; lHaruakuu;

mereka *r*pr)oiok-olok Nabi SAW. Terkadang dibaca tanpa tasydid
dari kata 'lawaitu' [aku melambaikan). Maksudnya kata lawwau
(memalingkan) terkadang dibaca lawau (tanpa tasydid). Ini adalah

qira'ah Nafi'. Adapun selainnya membacanya dengan tanda tasydid.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Zaid bir, Arqam
dari jalur lain seperti telah dijelaskan. Kebanyakan periwayat
menukilnya di tempat ini secara ringkas. Akan tetapi Abu Dzar
mengutipnya secara lengkap, kecuali kalimat, "Dia membenarkan

mereka." Sikap Imam Bukhari dikritik oleh Al Ismaili. Menurutnya,

hadits ini tidak memuat lafazh yang memiliki kaitan khusus dengan
judul bab, tetapi dijawab bahwa Imam Bukhari kembali melakukan

kebiasaannya yang mengisyaratkan kepada pokok hadits. Dalam

riwayat mursal Al Hasan disebutkan, "Orang-orang berkata kepada

Abdullah bin Ubay, 'Sekiranya engkau datang kepada Rasulullah
hingga dia memohonkan ampunan untukmu'. Namun, dia
memalingkan kepalanya, maka turunlah ayat tersebut." Demikian juga

diriwayatkan Abd bin Humaid melalui Qatadah, dan dari jalur
Mujahid. Sementara dari Ikrimah dikatakan bahwa ayat itu turun

berkenaan dengan AMullah bin Ubay.
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5. Firman-Nya,
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"Somo saja bagi mereku, kamu mintakan ampanan atau tidak kamu

mintakan ampunan bagi mereka, Allah tidak akan mengampuni

merekq sesungguhnya Allah tidak memberi petuniuk kepada

orang-orang yangfasilr." (Qs. Al Munaafquun [63]: 6)

:iu; ci:L\t *r 1' l" " te '+ :1frJG rQ:" *
';,*LiA ,y""pr'{e -,f €i';LQ,,. )v- aty, €&
J- :i,1r,Ct loi ,)Gfi t- ,Ll;\r lr- ,;li\t , )Lt

t.; 6;Jw *tlt h' & itJ;,A:*,urd
>,J, uod,i ,yr'€ ,*, J;, t- ,i;s rz!;at a*3

:,sw ;3 ; i,iz u+ f q 6y G;t ,,sl,t- .2,;,\t i:n

"* 
.,s;\r 9 *l' 

",* 
il' J\*;1 y0 ci rs,a

'-?i f, ,i' J;, rJ- :Jui ,* ?6 *t in\t ,k dt
,,$r e:t*j-Y ,&i {&i !r\t *U,irL ,eAt ti'6b
tr,;,3p uodt'r. ki'rr-*\t Ugi fc->i S*; ftJ;-) oi

,rjV'^L* ,it:iiv .'.,x.,r'k uod,'tf; ,"*f,
' 

/ 
o' . 
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4905. Dari Sufuan, dia berkata: Amr berkata: Aku mendengar

Jabir bin Abdullah RA berkata, "Kami berada dalam suatu peperangan

-suatu kali Sufuan berkata, "dalam suatu pasukan"- lalu seorang laki-

laki dari kaum Muhajirin memukul laki-laki dari kaum Anshar. Laki-



laki Anshar itu berkata, 'wahai kaum Anshar'. Laki-laki Muhajir juga
berkata,'wahai kaum Muhajirin'. Rasulullah sAw mendengar itu dan
bersabda, 'Ada ttrusan opa dengan seruan-seruan jahiliyah?,Mereka
berkata, 'wahai Rasulullah, seorang laki-laki dari kaum Muhajirin
memukul seorang laki-laki dari kaum Anshar'. Beliau bersabda,
'Tinggalkanlah ia (seruan itu), sesungguhnya ia busuk,. Hal itu
didengar Abdulalh bin Ubay, maka dia berkata, 'Mereka
melakukannya? Ketahuilah, demi Allah, sekiranya kita kembali ke
Madinah, sungguh orang-orang yang kuat akan mengusir orang-orang
yang lemah darinya'. Berita itu sampai kepada Nabi SAW maka Umar
berdiri dan berkata, 'Wahai Rasulullah, biarkanlah aku memenggal
leher orang munafik ini'. Nabi sAw bersabda, 'Biarkanlah dia, jangan
sampai orang-orong membicarakan bahwa Muhammad membunuh
sahobat-sahabatnya'. Adapun Anshar lebih banyak dibandingkan
Muhajirin saat mereka datang ke Madinah. Kemudian kaum Muhajirin
pun menjadi banyak sesudahnya." Sufuan berkata, "Aku
menghafalnya dari Amr, Amr berkata: aku mendengar Jabir berkata,
'Kami bersama Nabi SAW...'."

Keterangan Hadits:

(Bab firman Allah, "Sama saja bagi mereka, kamu mintakan
ampunan... " ayat). Demikian dalam riwayat Abu Dzar. Adapun
periwayat selainnya mengutip ayat secara lengkap. Ath-Thabari
meriwayatkan dari jalur al-Aufi, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Ayat
ini diturunkan sesudah ayatyangterdapat dalam surah At-Taubah ayat
80, ;il lo' '*;li; ry'#'# il p '# t'ri i4 ,tr-t (Kamu

memohonkan ampun bagi mereka atau tidak komu mohonkan ompun
bagi merelra [adalah soma sajaJ. Kendatipun kamu memohonkan
ampun bagi mereka tujuh puluh kali, namun Allah sekali-kali tidak
akan memberi ampun kepada mereka).
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):;b Jv (Amr berkata). Pada akhir bab ini disebutkan, "Suffan

berkata, 'Aku menghafalnya dari Amr, dia berkata...'." Lalu
disebutkan dengan lengkap. Sementara dalam riwayat Al Humaidi
yang akan dikutip sesudah satu bab dikatakan, "Kami menghafalnya

dari Amr."

# e.;; iUL j6 yp e€? 6amr berada datam suatu

peperangan. Suatu kali Sufyan berkata, "Dalam suatu pasukan").Ibnu
Ishaq menamai peperangan ini sebagai perang Bani Musthaliq.
Demikian juga tercantum dalam riwayat Al Ismaili dari jalur Ibnu Abi
Umar dari Suffan, dia berkata, "Mereka berpandangan bahwa perang

ini adalah perang bani Musthaliq." Begitu pula dalam riwayat mursctl

Qatadah yang akan saya sebutkan.

,P)'g;ir1 6eorang lakiJaki memukul). Penafsiran kata kasa'a

akan disebutkan setelah satu bab. Adapun yang masyhur mengenai
makna ini adalah memukul pantat orang lain dengan tangan atau kaki.
Dalam riwayat Ath-Thabari dari jalur lain dari Umar bin Dinar. dari

Jabir disebutkan, * r., l6\i',y l|l'€ ir+:,:t q *'r'tsi lsrorong

laki-laki dari kaum Muhajirin memukul laki-laki dari kaum Anshar
dengan perbuatan kakinya). Sementara hal seperti itu merupakan yang

sangat tercela bagi penduduk Yaman.

Laki-laki Muhajirin ini adalah Jahjah bin Qais -dikatakan juga

ibnu Sa'id- Al Ghifari. Dia bersama Umar bin Khaththab menuntun

kudanya. Sedangkan laki-laki Anshar adalah Sinan bin Wabrah Al
Juhani (sekutu kaum Anshar). Dalam riwayat Abduruazzaq dari

Ma'mar dari Qatadah secara mursol dikatakan bahwa laki-laki Anshar
yang dimaksud adalah sekutu kaum Anshar dari suku Juhainah.

Adapun laki-laki Muhajirin berasal dari suku Ghifar. Ibnu Ishaq

menyebutkan nama keduanya dalam kitabnya Al Maghazi dari guru-

gurunya.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Uqail, dari Az-Zuhri, dari

Urwah bin Az-Zubair dan Amr bin Tsabit, bahwa keduanya

31O - FATHI'L BAARI



pemuda dari kaum Muhajirin dan seorang pemuda dari kaum Anshar."

Akan tetapi kata "pemuda" dihapus dari kalimat. Penafsiran ini
dikuatkan oleh redaksi hadits seianjutnya, "Laki-laki dari Muhajirin

berkata..." yakni dalam bentuk tunggal. Dengan demikian, terjadi

kesesuai an di antara riwayat-riw ay at y ang ada.

Dari sabdanya, "tidak mengapa" disimpulkan tentang bolehnya

mengucapkan tersebut untuk tujuan seperti itu. Disimpulkan juga

tentang perincian bagi hal-hal yang telah diberi penjelasan. Bukan

seperti pengertian mereka pada masa jahiliyah yang memberi

pertolongan atas dasar kesukuan semata. Adapun sabda beliau SAW,

"Tolonglah saudaramu dalam keadaan zhalim maupun dizhalimi"

sudah dijelaskan pada bab "Tolonglan Saudaramu", pada pembahasan

tentang perbuatan aniay al zhalim.

)Lii\fi tj- (lltahai kaum Anshar). Yakni wahai kaum Anshar,

tolonglah aku. Demikian juga makna perkataan laki-laki yang satunya

kepada kaum Muhajirin.

i 'e 4y u'*:: oinggalkanlah sesungguhnya ia itu busuk).

Yakni tinggalkan seruan jahiliyah, sesungguhnya seruan jahiliyah itu
adalah busuk. Sungguh jauh mereka yang menafsirkan bahwa yang

dimaksud adalah pukulan tersebut. Adapun kata'busuk' artinya ucapan

itu adalah keji dan buruk. Demikian kata yang tercantum dalam

sebagian riwayat.

6r,t;i (Mereka melakukannya?)" ini adalah kalimat tanya yang

menghapus kata Tanya, yakni apakah mereka telah melakukannya?

Yaitu sikap monopoli. Maksudnya, kita telah menjadikan mereka

bersekutu dengan apa yang kita miliki, dan sekarang mereka mau

memonopoli semuanya? Dalam riwayat mursal Qatadah disebutkan,

"Seorang laki-laki di antara mereka yang termasuk pembesar orang-

orang munafik berkata, 'Tidak ada perumpamaan kita dengan mereka

melainkan seperti perkataan seseorang; Peliharalah anjingmu sampai

menjadi gemuk, lalu ia akan memakarmu'." Ibnu Ishaq meriwayatkan,
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"Abdullah bin Ubay berkata, 'Apakah mereka telah melakukannya?

Mereka telah mengusir dan menguasai kita di negeri kita. Demi Allah,

tidaklah perumpamaan kita dengan para pendatang Quraisy itu,

melainkan seperti perkataan seseorang, 'Peliharalh anjingmu sampai

menjadi gemuk, lalu ia akan memakanmu'."

i;t 4 7i,+t :t'J;a U,,:ut'fr '?r$ (Umar berdiri dan

berkata, "Wa'hai Rasulullah, biarkanlah aku memenggal lehernya").

Dalam riwayat mursal Qatadah disebutkan, "LJmar berkata,

'Perintahkan Mu'adz memenggal lehernya'." Hanya saja dia berkata

begitu karena Mu'adz tidak berasal dari kaumnya.

4;*1'S,r,i fi,l;J i,f lrf r L:ta;;" t ibi lBiarkantah dia, j angan

sampai orang-orang membicarakan Muhammad membunuh sahqbat-

sahabatnyo). Yakni para pengikutnya. Dalam riwayat mursal Qatadah
disebutkan, "Beliau bersabda, 'Tidak, demi Allah, jangan sampai

manusia membicarakon'." Ibnu Ishaq menambahkan, "Beliau berkata,

'Perintahkan Mu'adz bin Bisyr bin Waqsy agar membunuhnya'. Beliau

bersabda, 'Tidak, akan tetapi umumkanlah untuk berangkat'. Maka

beliau pun berangkat pada waktu yang tidak biasanya beliau

berangkat. Lalu Usaid bin Hudhair bertemu beliau dan menanyainya

tentang itu dan beliau pun menceritakan kepadanya. Dia berkata,

'Engkaulah wahai Rasulullah yang mulia dan dialah yang hina'."

Periwayat berkata, "Sampailah kepada Abdullah bin Abdullah bin

Ubay bin Salul berita tentang urusan bapaknya. Dia pun datang

kepada Nabi SAW dan berkata, 'Sampai berita kepadaku bahwa

engkau ingin membunuh bapakku karena perbuatannya yang sampai

kepadamu. Jika engkau benar akan melakukannya, maka

perintahkanlah aku melaksanakarurya. Aku akan membawakan

kepalanya kepadamu'. Beliau bersabda, 'Bahkan kami almn berlaku

lembut kepadanya dan memperbaiki pergaulan dengannyo'."

Periwayat berkata, "Maka sesudah itu apabila dia melakukan sesuatu

maka kaumnya mengingkarinya. Nabi SAW pun bersabda kepada

Umar,'Bagaimana pendapatmu'."
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Dalam riwayat mursal Ikrimah yang dikutip Ath-Thabari

disebutkan, "Sesungguhnya Abdullah bin Abdullah bin Ubay berkata

kepada Nabi SAW, 'Sesungguhnya bapakku telah menyakiti Allah dan

Rasul-Nya. Biarkanlah aku membunuhnya'. Beliau bersabda, 'Jangan

engkau membunuh bapakmu'. "

L4 ryj iy$,'o1 ; 1Xr*udian orang-orong Muhajirin

menjadi banyak sesudahnya). Hal ini termasuk perkara yang

menguatkan bahwa peristiwa ini terjadi lebih awal. dan memperjelas

kekeliruan mereka yang mengatakan ia berlangsung pada perang

Tabuk, karena pada saat itu jumlah kaum Muhajirin sangatlah banyak.

Jumlah mereka telah ditambah oleh mereka yang masuk Islam saat

pembebasan kota Makkah. Dengan demikian, jumlah mereka jauh

lebih banyak dibanding kaum Anshar.

6. Firman Alrah, ,? )tt JPt'rk it ,b ,fu t t j iicli' e
, 1...

tJ.br;,-

" Mereka orang-orang yang mengatakan (kepada orong-orang

Anshar), "Janganlah kamu memberikan perbelaniaan kepada

orong-orang (Muhajirin) yang ada di sisi Rasulullah supaya mereka

b ubar (meninggalkan Ras ul ullah)." {Qs. Al Munaafi quun [63] : 7)

Infadhdh uz (Menjauh) artinya berpencar.

Firman Allah, ttltf,il dtirCr ,fi: ,f\\t1 ,>r$lt

" Padahol kepunyaan Allah-lah perbendaharaan langit dan bumi,

tetapi orang-orang munaftk itu tidak memahami."

(Q. Al Munaafiquun [63]: 7)

'i.tf li
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4906. Dari Abdullah bin Al Fadhl, sesungguhnya dia mendengar

Anas bin Malik berkata, "Aku merasa sedih atas mereka yang gugur di

Al Harrah. Maka Zaidbin Arqam menulis surat kepdaku -dan sampai

kepadanya kesedihanku yang mendalam- rnenyebutkan bahwa dia

mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Ya Allah, berilah ampunon

bagi kaum Anshar dan anak-anak Anshar'." lbrru Al Fadhl ragu

tentang anak-anak daripada anak-anak Anshar. Anas ditanya oleh

sebagian orang yang ada di sisinya. Dia berkata, "Inilah orang yang

dikatakan Rasulullah SAW, 'Inilah orang yang Allah benarkan

telinganya (pendengarannya)'. "

Keteransan Hadits:

(Bab firman-Nya, "Mereka orang-orang yang mengatakan

[kepada orong-orang AnshorJ, 'Janganlah komu memberikon

perbelanjaan kepado orang-orang [MuhajirinJ yang ada di sisi

Rasulullah supayo mereka bubar [meninggalkan RasulullahJ'.").

Demikian yang mereka sebutkan. Sementara Abu Dzar menambahkan

kata"ayat."

fFfr ftJii- (Yanfadhdhuu [menjauhJ, yolcni berpencar

darinya). Bagian ini tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Abu

Ubaidah berkata tentang firman-Nya, ffu-.-ts yuk"i hingga mereka
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berpencar. Kemudian dalam riwayat Zuhair disebutkan penyebab

sehingga Abdullah bin Ubay mengucapkan perkataan itu, "Kami

keluar dalam suatu perjalanan saat orang-orang merasakan kesulitan,

maka Abdullah bin Ubay berkata, 'Jangan memberi nafkah...' ayat."

Untuk iut, perkataannya, "Jangan memberi nafkah..." disebabkan

kesulitan yang menimpa mereka. Sedangkan kalimat, "Sungguh

orang-orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah

darinya", penyebabnya adalah pertengkaran antara kaum Muhajirin

dan Anshar, seperti telah disebutkan dalam hadits Jabir.

,,p._1*) ts\,:"ii'o S"i * lril :g rb'lyra rbr Lf i;3r (Al

Korri ,doioh engkau memukul irnron' tanganmu ke atas sesuatu atau

dengan menggunokan kakimu. Hal ini juga digunakan jika engkau

melemparknn tuduhan buruk kepada seseorang). Demikian yang

tercantum dalam riwayat Abu Dzar dari Al Kasymihani. Sepatutnya

pembahasan ini disebutkan dua bab terdahulu atau pada bab

berikutnya, sebab kata al kasa'hanya tercantum dalam hadits Jabir.

Ibnu At-Tin berkata, "Al Kasa' adalah memukul bagian belakang

(pantat) sesuatu baik menggunakan tangan maupun kaki." Sementara

Al Qurthubi berkata, "Engkau memukul pantat orang dengan kakimu."

Ada pula yang mengatakan ia adalah memukul dengan pedang pada

bagian belakang. Ibnu Al Qaththa' berkata, "Apabila ol kasa'dikaitkan

dengan orang banyak, maka artinya adalah memukul bagian belakang

(pantat) mereka dengan menggunakan pedang. Jika dikaitkan dengan

satu orang, maka artinya memukul belakang (pantat)nya dengan

punggung kaki. Demikian jika seseorang berbicara dan menyakiti

orang lain." Pernyataan serupa tercantum juga dalam kitab Tahdzib

Az-Zuhri.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Ismail bin

Abdullah, dari Ismail bin Ibrahim bin Uqbah, dari Musa bin Uqbah,

dari Abdulah bin Al Fadhl, dari Anas bin Malik. Ismail bin Abdullah

adalah Ibnu Abi Uwais. Sedangkan Abdullah bin Al Fadhl adalah

Ibnu Al Abbas bin Rabi'ah bin Al Harits bin Al Muthalib Al Hasyimi.
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Seorang tabi'in junior dan tidak memiliki riwayat -dalam Shahih

Bukhari- dari Anas selain hadits ini. Beliau termasuk periwayat yang

satu tingkatan dengan Musa bin Uqbah (periwayat yang menukil
hadits ini darinya).

:;J-'9*i',H 'b 
oii {,lku sedih terhadap mereka yang

gugur di Al Haruah). Al Ismaili menambahkan dari jalur Muhammad

bin Fulaih, dari Musa bin Uqbah, "yang berasal dari kaumku." Adapun
peristiwa Al Harah terjadi tatrun 63 H. Latar belakang peristiwa ini,
balrwa penduduk Madinah melepaskan baiat kepada Yazid bin
Muawiyah, karena berita yang sampai kepada mereka tentang sikap

Yazid yang buruk. Kaum Anshar mengangkat Abdullah bin
Hanzhalah bin Abi Amir sebagai pemimpin mereka. Adapun kaum

Muhajirin mengangkat Abdullatr bin Muthi' Al Adawi. Akhirnya,
Yazid mengirim pasukan yang dipimpin Muslim bin Uqbah Al Murri
dengan jumlah personil yang sangat banyak. Pasukan ini berhasil
mengalahkan penduduk Madinah dan membunuh Ibnu Hanzhalah
serta memporak-porandakan Madinah. Turut terbunuh pula sejumlah

besar kaum Anshar. Pada saat itu Anas berada di Bashrah dan dia
mendengar peristiwa di Madinah, maka dia merasakan kesedihan yang
mendalam. Maka Zaid bin Arqarn -yang saat itu berada di Kufah-
menulis surat kepada Anas untuk menghiburnya. Intinya bahwa orang
yang akan kembali kepada pengnmpunan Allah tidak perlu
disedihkan. Dengan demikian, ia menjadi hiburan tersendiri bagi
Anas.

r, eitr "ri.l ,$.1 e Pt i.t'etS: (Ibnu Al Fadhl ragu tentang

anak-anok daripada anak-anak kaum Anshar). An-Nadhr bin Anas
meriwayatkannya dari Zaid bin Arqarn seraya dinisbatkan kepada

Nabi SAW, "Ya Allah, berilah ampunan kepada Anshar, anak-anak
Anshar, dan anak-anak daripada anak-anak Anshar." Riwayat ini
dikutip juga Imam Muslim dari Qatadah dari Zaid bin Arqarn tanpa

ada keraguan. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ali bin Zaid, dari An-
Nadhr bin anas, dari Zaid bin Arqam, bahwa dia menulis kepada Anas
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bin Malik untuk menghiburnya atas dukanya terhadap keluarganya

yang gugur pada peristiwa Al Harrah, dan demikian juga anak-anak

pamannya. Dia menulis kepadany u, '#..J I' q c'*)'!'F.i ;\
,iltjJJ.) 1-a3\r $ltJ.,s )r;lfi.'ji,';4i J'tr"'{-;r}o h' ;* it'J?;

ry-lj| (Sesungguhnya aku memberi kabar gembira kepadamu berupa

kabar gembira dari Allah. Sungguh aku mendengar Rasulullah SAll/

bersabda, "Ya Allah, berilah ampunan kepada Anshar, keturunan

Anshar, dan keturunan daripada keturunan mereka").

l:r-b'oS ,y',-fr.Ui )i5 llnas ditanya oleh sebagian orang

yang berada di sisinya). Saya belum menemukan keterangan tentang

nama orang yang bertanya ini. Namun, kemungkinan dia adalah An-

Nadhr bin Anas, sebab dia telah meriwayatkan hadits ini dari Zaidbin
Arqam seperti yang ada lihat. Menurut Ibnu At-Tin, dalam riwayat Al

Qabisi disebutkan, "Anas bertanya kepada sebagian orang yang ada di

sisinya." Tetapi versi pertama lebih tepat. Al Qabisi berkata, "Yang

benar, orang yang ditanya adalah Anas."

y.\\i-i i,r 
"i')i 

(Yang Allah benarkan telinganya). Yakni

pendengarannya. Maksu dny a, Al lah tel ah menampakkan kej uj urannya

atas apa yang dia sampaikan. Pada pembahasan terdahulu telah diulas

hadits Jabir bahwa dalam mursal Al Hasan dikatakan, "Sesungguhnya

Nabi SAW memegang telinganya dan bersabda, 'Allah telah

menunaikan telingamu wahai pemudo'. " Seakan-akan beliau

menjadikan telinga Zaid sebagai penjamin kebenaran yang

disebutkannya bahwa dia mendengarnya. Ketika Al Qur'an turun

membenarkannya, maka seakan-akan dia telah menunaikan

jaminannya.

Catatan

Dalam riwayat Al Ismaili di akhir hadits ini disebutkan dari

riwayat Muhammad bin Fulaih dari Musa bin Uqbah, Ibnu Syihab
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berkata, "Zaid bin Arqam mendengar seorang laki-laki munafik
berkata -dan Nabi sAw berkhutbah-, 'Sekiranya ini adalah benar,
maka kita lebih buruk daripada keledai'. Maka Zaidberkata, 'sungguh
demi Allah dia benar, dan engkau lebih buruk daripada keledai'. Lalu
dia menyampaikan hal itu kepada Nabi SAW, tetapi laki-laki yang
berkata mengingkari perkataannya. Maka Allah menurunkan kepada
Rasul-Nya, 'Mereka bersumpah atas nama Allah tidak
mengatakannya'ayat. Maka di antara apa yang diturunkan Allah pada

surah ini terdapat ayat pembenaran terhadap Zaid." Riwayat ini
termasuk riwayat mursol. Seakan-akan Imam Bukhari tidak
mengutipnya, kmena tidak sesuai pensyaratannya. Tidak ada halangan

bila kedua ayat yang turun pada kedua kisah itu sebagai pembenaran

terhadap Zaid.

7. Firman auan, Jilr
t&1

"Mereka berkata, "Sesungguhnya jika kita telah kembali ke
Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang

yang lemah daripadanya". Padahal kekuatan itu hanyalah bagi
Allah, bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang mu,min, tetapi orang-
orong munatik itu tiada mengetahui." (Qs. Al Munaafquun t63l: 8)

+ ;;C'U- :)ts ,ti; tt. ,_p';r;tk ,JGie)'*
,rL45t',- ,yr'{*'1" ; k :'Jrr; t;i:, ?nr p, ;nt

a ,'orrQ:it ,Su: ,u;ru u- ,,'qrt;\t lw :t--\r 4 ya,

l;.i J 1)15 *:, ^!L\t * i;'r?'t q:% ,;.,r,liiJi
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4907. Dari Sufuan, dia berkata, kami menghafalnya dari Amr
bin Dinar, dia berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdullah RA
berkata, "Kami berada dalam suatu peperangan, lalu seorang laki-laki

dari kaum Muhajirin memukul seorang laki-laki dari kaum Anshar.

Laki-laki Anshar itu berkata,'Wahai kaum Anshar'. Laki-laki Muhajir
juga berkata, 'Wahai kaum Muhajirin', lalu Allah

memperdengarkannya kepada Rasul-Nya, lalu beliau SAW bersabda,

'Tinggalkanlah ia (seruan itu), sesungguhnya ia busuk'." Jabir berkata,

'Adapun Anshar lebih banyak dibandingkan Muhajirin saat mereka

datang ke Madinah. Kemudian kaum muhajirin pun menjadi banyak

sesudahnya'. Abdullah bin Ubay berkata, 'Apakah mereka telah

melakukannya? Demi Allah, sekiranya kita kembali ke Madinah,

sungguh orang-orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang

lemah darinya'. Umar bin Khaththab RA berkata, 'Wahai Rasulullah,

biarkanlah aku memenggal leher orang munafik ini'. Nabi SAW

bersabda, 'Biarkanlah dia, jangan sampai orang-orang membicarakan

b ahw a Muhamm ad me mb unuh s ahab at - s ah ab a tny a' .."
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Keterangan:

(Bab mereka berkata, "sekiranyo kita kembali ke Madinah,

sungguh orang-orang yang kuat akan mengeluarkan orang-orang

yang lemah darinya." Ayat). Demikian disebutakn Abu Dzar. Adapun

periwayat selainnya mengutip ayat hingga firman-Nya, "mengetahui".

Imam Bukhari menyebutkan padanya hadits Jabir terdahulu'

Penjelasannya telah dipaparkan dua bab yang lalu. Barangkali dia

hendak mengisyaratkan dengan judul bab ini kepada apa yang

tercantum di bagian akhir hadits, sebab At-Tirmidzi ketika

meriwayatkannya dari Ibnu Abi Umar, dari abu Sufuan, melalui sanad

hadits di bab ini, maka beliau berkata di bagian akhirnya, "Selain Amr

berkata, anaknya (Abdullah bin Abdullah bin Ubay) berkata

kepadanya, 'Demi Allah, tidaklah bapakku kembali ke Madinah

hingga engkau mengatakan sesunggunya engkaulah yang hina dan

Rasulullah SAW yang mulia'. Maka dia pun melakukannya."

Keterangan tambahan ini diriwayatkan Ibnu Ishaq di kitab Al Maghazi

dari para gurunya. Begitu juga disebutkan Ath-Thabari dari jalur

Ikrimah.
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z--:alt,Yl';i. i.6t,:*jdj .ar'u qft J?j',4U
'l ii'*, -:i t4X --, tl '(nfil it11 :|t-arl,*, Sst .rrlt'S^i

'{;i wq'rx'i2;" I ,;yt) jb4t ,r o* c>rs 1
#i

Alqamah berkata dari Abdu llah, 'Dan siapa beriman t,poao

Altah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya', dia adalah

orang yang apabila ditimpa musibah niscaya ridha menerimanya dan

mengetahui bahwa musibah itu dari Allah. Mujahid berkata: At-

Taghaabun (saling menipu), yakni penghuni surga menipu penghuni

neraka. Inirtabtum (ika kamu ragu-ragu), yakni jika kamu tidak tahu

apakah dia haid atau tidak haid. Wanita yang telah berhenti haid dan

yang belum pernah haid, maka iddah mereka adalah tiga bulan.

Keterangan:

(Surah At-Taghaabun dan Ath-Thalaaq). Demikian dalam

riwayat Abu Dzar. Adapun periwayat yang lain tidak mencantumkan

"dan Ath-Thalaq", tapi cukup menyebut surah At-Taghaabun. Mereka

menempatkan surah Ath-Thalaq pada judul tersendiri. Versi ini lebih

tepat karena sesuai dengan yang terdahulu.



t' ifi y" ll 'u'i" ur l' f 7 e;ae'Sa1 6tqo*ah berkata,

dari Abdullah, 'Dan siapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia

oon memberi petunjuk kepada hatinya...'). Yakni mendapatkan

petunjuk kepasrahan sehingga bersabar dan berslukur. Riwayat

mu'allaq ini dinukil dengan sanod yang maushul oleh Abdurrazzaq

dari Ibnu Uyainah, dari Al A'masy, dari Abu Zhibyan, dari Alqamah,

sama sepertinya, tapi tidak menyebutkan Ibnu Mas'ud. Demikian juga

diriwayatkan Al Firyabi dari Ats-Tsauri dan Abd bin Humaid dari

Umar bin Sa'ad dari Ats-Tsauri dari Al A'masy. Begitu pula Ath-

Thabari dari jalur Al A'masy.

Namun perlu diketahui bahwa Al Barqani menukil dari jalur

lain, dia berkata, dari Alqamah, dia berkata, "Kami hadir di sisinya -

yakni di sisi Abdullah- saat pembacaan mushhaf. Lalu sampai kepada

ayat ini, 'Dan siapa beriman kepada Allah niscaya Dia memberi

petunjuk kepada hatinya'. Dia berkata,'la adalah musibah-musibah

yang menimpa seseorang dan dia mengetahui semuanya dari sisi

Allah, maka dia pasrah menerimanya dan ridha'." Kemudian Ath-
Thabari meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, dia

berkata. "Maknanya, Dia memberi petunjuk keyakinan kepada

hatinya, sehingga mengetahui bahwa apa yang ditakdirkan

menimpanya pasti akan terjadi, dan apa yang ditakdirkan tidak

menimpanya pasti tidak akan terjadi."

,+tr .;;f F ,fi * i.u,A,,f,*,'Jv) (uujahid berkara, ,,At-

Taghabun [saling menipu], yalmi penghuni surga menipu penghuni

neraka"). Demikian disebutkan Abu Dzar dari Al Hamawi. Al Firyabi

menukilnya melalui sanad yang maushul dan Abd bin Humaid dari
jalur Mujahid. Sementara Ath-Thabari menukil dari jalur Syu'bah, dari

Qatadatr, lulr ,1-i( F ,yi',* ?j- /.fiil'?7 (Hari taghaabun adalah

hari dimana penghuni surga menipu penghuni neraka), yakni karena

penghuni surga berbaiat kepada Islam dengan imbalan surga, maka

mereka mendapatkan keberuntungan, sedangkan penghuni neraka
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menolak masuk Islam sehingga mendapat kerugian. Untuk itu, mereka

diserupakan dengan dua orang yang berjual-beli dimana salah satunya

menipu yang lain. Hal ini didukung dengan apa yang akan disebutkan

pada pembahasan tentang kelembutan hati dari jalur Al A'raj, dari

Hurairah, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW , q:i 1r &it 3,-i ,P'{" 1

'"j til,4i,eEti'tr jrit"ai Fu"t:,r:5i;ry n l'i ,$ 6,i:.i,t;
'il;; 

* $k|;;i gidaklah seseorang masuk surga melainkan

diperlihatkan tempatnya di neraka, sekiranya dia berbuat buruk, agar

bertambah kesyukurannyo. Dan tidaklah seseorong masuk neraka

melainkan diperlihatkan tempat dudulcrtya di surga sekiranya dia

b erbuat b ailc" agar b ertamb ah ke ke cew aannya).
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.jxtJl '{;
6s. SURAH ATH-THALAAQ

a;iir; $iij$):'t r-,, Ssi

Mujahid berkata: Wabaala amriha artinya balasan urusannya.

1. Bab

L-A:bbt oer';L u 1' + Li ;c- ,i?i :Jt, qW, it ,f

.yi'??,t';i G i:;;'ai; l&t( .p t.p6

4908. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Salim mengabarkan

kepadaku, Abdullah bin Umar RA mengabarkan kepadanya,

sesungguhnya dia menceraikan istrinya yang sedang haid, lalu Umar
menceritakannya kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW
marah kemudian bersabda, "Hendaklah dia merujulorya, kemudian

tetap memperistrinya hingga suci, kemudian haid dan suci lagi, jika
tampak baginya untuk menceraikonnya, maka hendaklah ia

menceraikonnya dalam keadaan suci sebelum menyentuhnya

(m e n gaul i ny a), i t ul ah i ddah s e b agaimana dip e r int ahkan Al I ah. "
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Keterangan:

(Surah Ath-Thalaaq). Demikian disebutkan oleh para periwayat
dan tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar.

uii ilfi <u/i )s9 ,u$J. Sai luuiahid berkata: wabaata

amriha, artinya balasan urusannya). Demikian yang disebutkan oleh
para periayat dan tidak tercantum juga dalam riwayat Abu Dzar. Abd
bin Humaid menukilnya dengan sanad yang maushul melalui
jalurnya.

#tt 6aa,ir ,f oui i1d ,W r'?i Wi t#i d o1 1pi1r og

.|Ji't-,ti Wy $,;.'ib;- I git 
" kamu ragu, yakni iika tramu tidak

mengetahui apakah dia haid atau tidak haid. Wanita-wanita yang
telah berhe:nti dari haid dan wanita-wanita yang belum pernah haid,

iddah mereka adolah tiga bulan). Demikian dalam riwayat Abu Dzar
dari Al Hamawi yang disebutkan setelah perkataan Mujahid tentang

At-Taghaabun. Al Firyabi menukilnya dengan sanad yang maushul

dari Mujahid. Sementara Ibnu Mundzir menukil dari jalur lain dari

Mujahid, L-r5 il i j'o,F g! grrr*puan yang telah tua dan yang

belum dewasa).

'^-tf/'db Xf; (Sesungguhnya dia menceraikan istrinya). Dalam

riwayat Al Kasymihani disebutftal,'ejifp'41 
^f; lsrrurgguhnya dia

mencerailron perempuan mililmya). Secara detail akan dijelaskan pada

pembahasan tentang talk (perceraian).
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2. Firman A[ah, h',fi-vi'rfi; tiu- o('&ir(.Ju,..lr ol Ji
' 

.ro , o1 o tl n

t:F-:/i q'r,Y;-
"Dan perempuon-perempuan yang hamil, wafuu iddah mereka itu
ialah sampai mereka melahirkan kandunganny& Dan barangsiapa

yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya

kemudahan dalam urusannya." (QS. Ath-Thalaaq [65]: 4)

:fi ,tii'1;h1?0, *U3W'#"b1'&iri Ju;tr otll1
,f .,ti r;Lri :JGtrt ir'trf, #.tk 4:)i

Firman'Nya, "Ddn perempuan-perempuan yong hamil, waldu

iddah merelra itu ialah sampai mereka melahirknn kandungannya.

Dan barangsiapa yang bertalcwa kepada Allah niscaya Allah
menjadilran baginya kemudahan dalam urusqnnya.. " Demikian yang

dinukil oleh semua periwayat. Uulaatul afumaal, bentuk tunggalnya

adalah dzaatu Haml.

;:r*bUF r;',; i:, t& It J\,trti* ,Jv * orf *
:r,r-? i.t lui ,q'qr\V\ r* .>:ni':i;t e o,;1i ,l-
)u gifu'#)ai'#ri Jr;;tr c,try?g (r ,|i ,fi;\r |i
U>,c u;-? ;, J-rG ,k ti ,# ,,ti i; t A ,;;:f'l
,j+ ej *\t "& v'r:'i,uu" 6t*;'te ?i it 6;
?rt ;* b; i ;'r t+.rfe'.#J,q'f r\ oi';'t'db;

,i+r'q bilt r!1,;6 1{& t y
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4949. Dari Abu Salamah, dia berkata, "Seorang laki-laki datang

kepada Ibnu Abbas dan Abu Hurairah duduk di sampingnya. Dia
berkata, 'Berikan fatwa kepadaku tentang seorang perempuan yang

melahirkan setelah empat puluh malam ditinggal suaminya'. Ibnu
Abbas berkata, 'Yang terakhir dari dua waktu'. Aku berkata,'Dan
perempuan-perempuctn yong hamil, waktu iddah mereka itu adalah
sampai mereka melahirksn kandungannya'. Abu Hurairah berkata,
'Aku bersama putra saudaraku', yakni Abu Salamah. Ibnu Abbas

mengirim pelayannya yang bernama Kuraib kepada Ummu Salamah

untuk menanyainya. Ummu Salamah berkata, 'Suami Suba'iyah Al
Aslamiyah terbunuh sementara dia (istrinya) dalam keadaan hamil,
laiu dia melahirkan empat puluh malam sesudah kematian suaminya,

maka dia dipinang dan dinikahkan oleh Rasulullah SAW. Adapun
Abu As-Sanabil termasuk yang meminangnya."

c, / 4o. o, rcr,A. ,/r4. ,.olr, 4. o. ,o
f qy-t f *);r :t*> U,J> :dt^r:Jt -yl) q-? ;r

'rI';i{! rrfs,f&"
* *:)a'
i)i { i.t: 'a

) , o. o /
aU J-p cp

')-i:. c'-#t ortt ir; u; ta2LlSt ,Att t);x \1 L;Ar

. 6U:c',F"'oi'"&iri Ju,-'lr'crl 31 21 ; pt

ot:;, lUj
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4910. Sulaiman bin Harb dan Abu An-Nu'man berkata: Hammad
binZaid menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Muhammad, dia
berkata: Aku berada di suatu majlis yang terdapat Abdunahman bin
Abi Laila dan dia dianggungkan oleh para sahabatnya, lalu dia
menyebutkan yang terakhir dari dua waktu. Aku pun menceritakan
hadits subai'ah binti Al Harits dari Abdullah bin utbah. Dia berkata:

Maka sebagian sahabatnya memberi isyarat kepadaku. Muhammad
berkata: Aku pun mengerti hal itu, maka aku berkata: Sungguh aku

sangatlah lancang jika berdusta atas nama Abdullah bin Utbah dan dia

berada di pinggiran Kufah. Maiea dia malu dan berkata, "Akan tetapi
pamannya tidak mengatakan itu." Aku pun bertemu Abu Amir dan

bertanya kepadanya, maka dia menceritakan hadits Subai'ah

kepadaku. Aku berkata: Apakah engkau mendengar sesuatu

tentangnya dari Abdullah? Dia berkata, "Kami berada di sisi

AMullah, maka dia berkata, 'Apakah kamu akan menetapkan

kesulitan baginya dan tidak menetapkan kemudahan? Sungguh surah

An-Nisaa' yang pendek (Ath-Thalaaq) turun sesudah surah An-Nisaa
yang panjang,'Dan perempuan-perempuan yang hamil itu, waktu
iddah mereka adalah sompai melahirlcan kondungannya'."

Keteransan Hadits:

tr'cr$ AL-rr1 :Jr-;..'l r'ellli (Juloatul ahmaal, bentuk

tunggalnya adalah dzaatu homl [perempuan hamil). Ini adalah

perkataan Abu Ubaidah.

/t:, f.t d\,yt rE (seorang taki-taki datang kepada lbnu

Abbas). Saya belum menemukan keterangan tentang namanya.

rt\'4T gang terakhir dari dua waktu). Yakni mereka

menunggu hingga empat bulan sepuluh hari meski telah melahirkan

sebelum itu. Apabila berlalu masa tersebut dan belum juga

melahirkan, maka dia harus menunggu hingga melahirkan

kandungannya. Pendapat lbnu Abbas ini juga menjadi pendapat
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Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila dan dinukil pula dari

Sahnun. Al Ismaili menyebutkan, "Dikatakan kepada Ibnu Abbas

tentang perempuan yang melahirkan dua puluh malam sesudah

kematian suaminya, apakah dia boleh menikah? Beliau berkata,

'Tidak, harus menunggu hingga yang terakhir daripada dua

waktu/batasan'. Abu Salamah berkata: Aku berkata: Allah berfirman,

'Dan perempuan-perempuan yong hamil itu, waktu iddah mereka

adalah sampai melahirkan kandungan mereka'. Dia berkata, 'Tidak,

hingga yang terakhir daripada dua waktu/batasan'. Abu Salamah

berkata: Aku berkata: Allah berfirman, 'Dan perempuan-perempuan

yang hamil itu, waktu iddah mereka adalah sampai melahirkan

kandungan mereka'. Dia berkata,'Hanya saja ayat itu berlaku pada

perempuan yang ditalak'." Redaksi riwayat ini lebih jetas

menunjukkan maksud judul bab.

Ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari beberapa

jalur hingga Ubay bin Ka'ab, bahwa dia berkata kepada Nabi SAW,

'Dan perempuon-perempuan yang hamil itu, wahu iddah mereka

adalah sampai melahirkan kandungan mereka', apakah yang

dimaksud adalah perempuan yang ditalak tiga ataukah yang ditinggal

mati suaminya? Dia berkata, "la untuk perempuan yang ditalak tiga

atau yang ditinggal mati suaminya." Hadits marfu'(langsung dari Nabi

SAW) ini meski sanadnya tidak luput dari kritikan, tetapi karena

jalurnya sangat banyak sehingga menunjukkan ada sumbemya. Ia

didukung pula oleh kisah Subai'ah yang telah disebutkan.

'aiJui 
*,ii i.t't$iit:j i|50 (Abu Hurairah berkata,

"Aku bersoma putra saudaraku", yakni Abu Salamah). Maksudnya,

dia menyetujui apa yang dikatakannya.

ti'f ,$6 (Dia mengirim Kuraib). Secara dzahiri Abu Salamah

menerima hal itu dari Kuraib dari Ummu Salamah, dan inilah yang

akurat. Al Humaidi menyebutkan di kitab At Jom'bahwa Abu Mas'ud

menyebutkannya dalam kitab Al Athraf -sehubungan dengan biografi
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Abu salamah- dari Aisyah. Namun, Al Humaidi berkomentar bahwa
riwayat ini perlu ditinjau kembali, karena riwayat yang ada pada kami
dari Imam Bukhari adalah, "Ibnu Abbas mengirim pelayannya yang
bemama Kuraib untuk menanyainya", tanpa menyebutkan nama orang
yang akan ditanya. Demikian yang dia katakan. Adapun yang
tercantum pada kami dan aku dapati di semua riwayat dalam shahih
Bukhari di tempat ini adalah, "Ibnu Abbas mengirim pelayannya yang
bernama Kuraib kepada ummu Salamah." Demikian juga dalam
riwayat Imam Bukhari melalui jalur lain dari yahya bin Abi Katsir.

Imam Muslim menukilnya melalui jalur lain dari sulaiman bin
Yasar, "Sesungguhnya Abu Salamah bin Abdunahman dan Ibnu
Abbas berkumpul di sisi Abu Hurairah. Keduanya pun menyebutkan
perempuan yang nifas (melahirkan) beberapa malam sesudah
kematian suaminya. Ibnu Abbas berkata, 'Iddahnya adalah yang
terakhir daripada dua batasan'. Abu Salamah berkata, 'Dia telah halal'.
Maka keduanya pun berseteru. Abu Hurairah berkata, 'Aku bersama
putra saudaraku'. Maka mereka mengirim Kuraib (mantan budak Ibnu
Abbas) kepada ummu Salamah untuk menanyakan tentang hal itu."
Kisah ini sangat terkenal dinukil dari Ummu Salamah.

i,o,t t.,',!. "'a* e, # iJtii (Dia berkato, "Suami Subai,ah dibunuh...,,).

Demikian tercantum di tempat ini. Sementara dalam riwayat lain
dikatakan suaminya meninggal, dan inilah yang masyhur. Tampaknya
ummu Salamah cukup menuturkan kisah subai'ah tanpa memberi
jawaban 'Ya' atau 'tidak'. Hanya saja kisah ini mengindikasikan
pembenaran terhadap pendapat Abu Salamah. Penjelasan tentang
kisah Subai'ah akan disebutakn pada pembahasan tentang masa iddah.

ou;i3r i1: ?"r il t'{,l.l" SAj 6utarman bin Harb dan Abu An-

Nu'man herkata). Dia adalah Muhammad bin Al Fadhl yang dikenal
dengan sebutan Arim. Keduanya termasuk guru Imam Bukhari.
Namun, Al Humaidi dan selainnya menyebutkannya dalam riwayat-
riwayat mu'allaq. Tampaknya Al Mizzi tidak mengutipnya dalam
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kitabnya Al Athraf, padahal ia tercantum di tempat ini pada semua

naskah. Ath-Thabarani meriwayatkan dalam kitab Al Mu'jam Al Kabir
dari Ali bin Abdul Aziz, dari Abu An-Nu'man dengan lafazh yang

sama. Kemudian Al Baihaqi menukil juga dengan sanad yang

maushul dari Ya'qub bin Sufuan, dari Sulaiman bin Harb.

l':i,i"Jb (Dari Muhammad). Diaadalah Ibnu Sirin.

lJr*;;u.aJibst & gri i. ,*"jt r;, +i Y gi:? 6n"
berada di majlis yang di dalamnya terdapat Abdurrahman bin Abi

Laila, dan para sahabotnya mengagungkannya).Pada tafsir surah Al
Baqarah telah disebutkan melalui Abdullah bin Aun dari Ibnu Sirin,

"Aku duduk di suatu majlis kaum Anshar yang di dalamnya terdapat

tokoh kaum Anshar."

*1t a\ ;'ii'i ryf ii (Mereka menyebutkan kepadanya,

maks dia menyebut yang paling akhir daripada dua waktu/batasan).

Yakni mereka menyebutkan kepadanya tentang perempuan hamil

yang melahirkan setelah kematian suaminya.

'- .ct r ). o o i,,o.t t lo-, 'L:b j;. drt lj3i o)LrJt g,.it ii; u-r4 Li.tii (Aktt pun

mencerital;n ioi,u subatioi binti d,t nrrti dari Abdullah bin

Utbah). Maksudnya adalah Ibnu Mas'ud. Al Ismaili meriwayatkan

kisah Subai'ah ini dari jalur lain dari Hammad binZaid melalui sanad

yang sama secara lengkap. Demikian juga yang dilakukan Abu

Nu'aim.

'# (Mengisyaratlmn). Ibnu Tin berkata, "Demikian yang

tercantum disebagian besar naskah. Adapun maknanya adalah

mengisyaratkan kepadanya untuk diam. Dikatakan' dhammaz a ary aj ul'

artinya laki-laki itu menggigit bibirinya." Kemudian dinukil dari Abu

Abdul Malik bahwa lafazh tersebut adalah 'fadhamara' yang berarti

mengerut. Iyadh berkata, "Demikian yang tercantum dalam riwayat Al

Kasymihani. Sementara dalam riwayat selainnya di antara guru-guru

Abu Dzar -begitu pula dalam riwayat Al Qabisi- dengan lafazh,
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'fadhamano', namun kata ini tidak diketahui maknanya dalam bahasa

Arab. Dia juga berkata, "Riwayat Al Kasymihani lebih benar.

Dikatakan 'dhamazani', artinya dia menyuruhku diam. Redaksi
selanjutnya juga berindikasi ke arah itu." Kemudian dia berkata,
"Dalam riwayat Ibnu As-Sakan disebutkan dengan lafazh,
'faghamadha lii', yal<ni mengisyaratkan kepadaku untuk diam dengan

mengerlingkan mata."

Saya (Ibnu Hajar) berkata, makna yang dipahami dari redaksi

kalimat bahwa Abdunahman bin Abi Laila mengingkari perkataan

Ibnu Sirin tersebut tanpa menyatakan secara langsung. Pengertian ini
dapat disimpulkan dari kalimat, "Dia pun memahami hal itu" dan juga,

"Dia merasa malu." Maka barangkali yang benar adalah 'faghamaza'
(mencolek) atau 'faghamasha' (mencelanya). Barangkali juga riwayat
yang dinisbatkan kepada lbnu As-Sakan sama seperti itu.

"re/ t\t *l (Jika demikian berarti aku sangatlah lancang).

Dalam riwayat Hisyam dari Ibnu Sirin dari Abd bin Humaid

dikatakan, y{t r#Uf $ltltta demikian, berarti aku sangat

ingin berdusta).

-iS, z"$ e'/4j z& i/. ilr {:t {t Uk ot gika aku berdusta

atas nama Abdullah bin Utbah sementara dia berada di pinggiran
Kufah).Hal ini mengindikasikan bahwa peristiwa ini berlangsung di

saat Abdullah bin Utbah masih hidup.

$;r'6 (Dia pun malu). Yakni atas apayang dia lakukan.

'!t;'Sk-i'^Xb 
$ f,efo" tutapi pamannya tidak mengataknn hal

itu). Paman yang dimaksud adalah Ibnu Mas'ud. Demikian kalimat
yang dinukil Abdunahman dari Abu Laila darinya. Namun, yang

masyhur dari Ibnu Mas'ud bahwa dia berpendapat menyelisihi apa

yang dinukil Ibnu Abi Laila. Barangkali Ibnu Mas'ud berpendapat

seperti itu dan kemudian meralatnya. Atau mungkin periwayat darinya

telah keliru.
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IC i d.6'rbt 6 @ 1lt" bertemu Abu Athiyah Matik bin

Amir). Dalam riwayat Ibnu Auf disebutkan, "Malik bin Amir atau

Malik bin Auf', yakni disertai keraguan. Tetapi yang akurat adalah

Malik bin Amir. Dia lebih dikenal dengan nama panggilannya

daripada nama aslinya. Yang berkata di sini adalah Ibnu Sirin.

Seakan-akan dia merasakan keganjilan apa yang dinukil Ibnu Abi

Laila dari Ibnu Mas'ud. Oleh karena itu, dia lebih menekankan

keterangan dari orang lain. Dalam riwayat Hisyam dari Ibnu Sirin

disebutkan, "Aku tidak tahu apa yarlg dikatakan Ibnu Mas'ud dalam

perkara itu, maka aku pun hanya diam. Setelah berdiri, aku bertemu

Abu Athiyah."

# 4y C.*'- *^ii (oto pun menceritakan kepadaku hodits

Subai'ah). Yakni sama seperti yang diceritakan Abdullah bin Utbah

dari Subai'ah.

]i @pakah engknu .mendengar). Maksudnya hendak

menyingkap apa yang ada pada Abu Athiyah tentang pandangan Ibnu

Mas'ud sehubungan dengan persoalan itu, karena dia masih

meragukan keterangan yang sampai kepadanya sebagaimana

dikabarkan Ibnu Abi Laila.

tpb o;IE.,31 ,Jd lt f 'r:efk iJus (ota berkata, "Kami di sisi

Abduttah dan dia berkata, 'Apakah kamu akan menjadiknn

baginyo'...'). Abdullah yang dimaksud adalah Ibnu Mas'ud" Dalam

riwayat Abu Nu'aim dari jalur Al Harits bin Umair dari Aypb, Abu

Athiyah berkata, "Hal itu disebutkan kepada Ibnu Mas'ud. maka dia

berkata, 'Bagaimana pendapatmu jika telah berlalu empat bulan

sepuluh hari dan dia belum melahirkan, apakah dia telah halal

(menikah)?' Mereka berkata, 'Tidak!'Dia berkata,'Apakah kamu akan

menetapkan kesulitan baginya'. "

e 'a>lr 4 o;t i l5 @an tidak menetapkan keringanan?)'

Dalam riwayat Al Harits bin Umair disebutkan, "DaI kamu tidak
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menjadikan untuknya", dan versi ini lebih tepat. Adapun versi pertama
dipahami dalam konteks musyalwlah (penyesuaian kata daram
kalimat), yakni dengan mengambil apayang diindikasikan ayat pada

surah Ath-Thalaaq.

'Ai gungguh telah turun). Ini adalah pengukuhan terhadap

kalimat sumpah yang tidak disebutkan secara tekstual. Hal ini tampak
jelas dalam riwayat Al Harits bin Umair, L_j1l-a ttfji (Demi Allah,

sungguh telah turun).
.tj_l,ir,'ri. 6',iiir cLir iij- lsurah An-Nisaa' yang pendek

sesudah yang panjang). YalKni surah Ath-Thalaaq sesudah surah Al
Baqarah. Namun, maksudnya adalah sebagian ayat-ayatnya. Pada

surah Al Baqarah adalah firman-Nya, L;tj)i o\3:6Jt o'jA&lti
tr%i 

1crt'r,;ri 
",#\',F.A (Orang-orang yang diwafatkan di antara

lramu dan meninggalkan istri-istri, maka hendaklah istri-istri itu
menunggu empat bulan sepuluh hari). Sementara dari surah Ath-
Thalaaq adalah firman-Ny4 l/j:; W-'o|',iEf Ar.Jrllr'c,l1i1 pan

perempuan-perempuan hamil itu, masa iddah mereka adalah sampai
melahirlran knndungn mereka). Maksud Ibnu Mas'ud adalah jika ada

penghapusan (nasakh) hokum, maka ayat terakhir tebih patut
menghapus yang terdahulu. Perkataannya harus dipahami demikian,
karena menurut penelitian tidak ada penghapusan (nasakh) di
dalamnya. Bahkan cakupan umum ayat dalam surah Al Baqarah telah

dikhususkan oleh ayat dalam surah Ath-Thalaaq.

Abu Daud dan lbnu Abi Hatim meriwayatkan dari Masruq, dia

berkata, sampai kepada Ibnu Mas'ud bahwa Ali berkata, "Hendaklah
perempuan yang hamil dan ditinggal mati suami mengambil yang

paling terakhir dari dua masa iddahnya." Maka Ibnu Mas'ud berkata,

"Siapa yang mau aku melaknatnya, sungguh ayat dalam surah An-
Nisaa' yang pendek turun sesudah surah Al Baqarah." Kemudian dia

membaca, 'Dan perempuan-perempuan yang hamil itu, masa iddah
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mereka adalah sampai melahirkan lmndungan mereka'. Dari riwayat

ini diketahui maksud perkataannya, 'surah An-Nisaa' yang pendek'.

Hal ini juga menunjukkan bolehnya menamai surah Ath-Thalaaq

dengan sebutan itu. Namun, Ibnu At-Tin menukil dari Ad-Dawudi, dia

berkata, "Aku kira kata 'yang pendek' tidak akurat, dan tidak boleh

mensifati surah Al Qur'an dengan 'pendek' atau'kecil'." Namun, ini

adalah sikap penolakan terhadap hadits yang akurat tanpa landasan

apapun. Pendek dan panjang merupakan perkara yang relatif. Pada

pembahasan tentang sifat shalat telah dipaparkan perkataan Zaid bin
Tsabit, "Yang panjang dari surah-surah yang panjang", dan

maksudnya adalah surah Al A'raaf.
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66. SURAH AT.TAHRIIM

f:;t ;^-'Sr it f.

l. Firman Allah,

"Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apayang Ailah
mengholalkannya bagimu; kamu mencari kesenangan hati isteri-
isterimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang.,,

(Qs. At-Talriim [66]: l)

$-l-at eJuq:,hr q,f&;tLf f i *,r
qi:;"aVi ittr )*r.C ts os';ul,) ,q& ;.1 Jtt')

4911. Dari Sa'id bin Jubair, sesungguhny" Ib; Abbas RA
berkata tentang perkara haram yang ditebus. [bnu Abbas berkata,

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang
baik bagimu."

),Aw;

iaV s,# u ut yi 6i:;; t.U'6 u-

r"-i3* {tstla-;ryf

O.2

-l- t a)-o
\.J

A

dlll ,k lt J;t os :|rv t& il' o7: "*.G *

yl jt r?* *i i'Sk:; * ,yt,g.t ;'-42r-ie+
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"s', 
,;i;;i

4912. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW pemah

minum madu di rumah Zainab binti Jahsy, lalu beliau tinggal padanya.

Aku pun bersepakat dengan Hafshah, bahwa siapa saja di antara kami

yang dimasuki oleh beliau, maka hendaklah mengatakan, 'Engkau

telah makan maghafiir? Sungguh aku mendapati darimu bau

maghafiir'. Beliau berkata" 'Tidak, tetapi aku minum madu di rumah

Zainab binti Jahsy. Sekoli-kali alat tidak akan mengulanginya. Aku

telah bersumpah agar jangan engkau beritahukan hal itu kepada

seorang pun'."

Keterangan Hadits:

(Surah At-Taforiim. Bismillahirrafomaaniruafuiim). Demikian

dalam riwayat Abu Dzar. Adapun periwayat lain hanya menyebutkan

'At-Tahriim' tanpa basmalah.

(Bab 'Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah

menghalalkannya bagimu'.). Kata 'bab' tidak tercantum dalam riwayat

selain Abu Dzar dan mereka mengutip ayat hingga kata, 'Maha

Penyayang'.

Imam Bukhari menukil hadits pertama di bab ini dari Mu'adz bin

Fadhalah, dari Hisyam, dari Yahya, dari Ibnu Al Hakam, dari Sa'id bin

Jubair, dari lbnu Abbas. Hisyam yang dimaksud adalah Ad-Dastuwa'i.

Yahya adalah lbnu Abi Katsir, dan Ibnu Hakirn adalah Ya'la bin

Hakim. Dalam riwayat Al Ashili dari Abu Zaid Al Marwazi

disebutkan bahwa Ahmad Al Jurjani Yahya mengutip dari Ibnu

Hakim -tanpa menyebutkan namanya- dari Said bin Jubair. Kemudian

Abu Ati Al Jiyani menyebutkan bahwa dalam riwayat Abu Ali bin As-

Sakan disebutkan, "Dari Yahya, dari Ya'la bin Hakim." Dia

mengatakan juga bahwa dalam riwayat Abu Dzar dari As-Sarakhsi
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disebutkan, "Hisyam meriwayatkan dari ya'la bin Hakim, dari sa'id
bin Jubair." Al Jiyani berkata, "Ini adalah kesalahan yangfatal." saya
(Ibnu Hajar) katakan, telah terhapus kata 'dari' di antara yahya dan
Ibnu Hakim. Dia berkata, "Riwayat Ibnu As-Sakan menghapus semua
perselisihan." Saya (Ibnu Hajar) katakan, dia menamainya yahya bin
Abi Katsir dalam riwayat Muawiyah bin Salam, seperti yang akan
disebutkan pada pembahasan tentang talak (cerai).

i i rpt ,f (Dari Sa,id bin Jubair). Dalan riwayat Muawiyah

ditambahkan bahwa dia mengabarkan telah mendengar Ibnu Abbas.
t 1'zt'FSi" ?(F)t ; (lentang perknra haram yang ditebus).

Maksudnya, apabila ,.r"or*g berkata kepada istrinya, ,,Engkau

haram bagiku" maka istrinya tidak diceraikan dan ia wajib membayar
kafarat (tebusan) sumpah. Sementara dalam riwayat Muawiyah
disebutkan, 7#r'A i*iilr'?"; tit (Apabita dia mengharamkan

istrinya, maka tidak dianggap). Pembahasan lebih detail mengenai hal
ini akan dipaparkan pada pembahasan tentang talak (cerai).

Kata yukoffar artinya orang yang melakukan sepetri itu harus
membayar kafarut (tebusan), Kemudian dalam riwayat Ibnu As-Sakan
dikatal<an, "sumpah yang ditebus". Versi ini lebih jelas dalam
mengungkapkan maksudnSra. Kemudian yang dimaksudkan dari hadits

Ibnu Abbas adalah firman-Nya, "sesungguhnya telah ada pada (diri)
Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. " Di sini terdapat isyarat

sebab turunnya awal surah ini hingga firman-Nya, "sesungguhnya
Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari
sumpahmu. " Dalam hadits Ibnu Abbas dari Umar disebutkan kisah

berikut di bab sesudahnya, "Allah pun menegurnya dalam hal itu dan

menetapkan untuknya kafarat (tebusan) sumpah" "

Ada perbedaan dalam memahami rnakna pengharaman yang

dilakukan Nabi SAW. Dalam hadits Aisyah (yang kedua di bab ini)
bahwa yang demikian itu disebabkan beliau SAW minum madu di

rumah Zainab binti Jahsy. Pada bagian akhirnya disebutkan, "sekali-
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kali aku tidak akan mengulanginya dan aku telah bersumpah." Hadits
Aisyah ini akan dijelaskan secara detail pada pembahasan tentang
talak (cerai).

Dalam riwayat Sa'id bin Manshur dinukil melalui sanad shahih
hingga Masruq, dia berkata, iliirJ.*t yh, & !, ,S:y:r'r;t;
ltr S;i u,?:fr,t tt( 7li ,*.i;,r5;lt -rp ,itr "* g i,Sti:,^iti rfr
(Rasulullah SAW bersumpah untuk Hafshah bahwa beliau tidak akan
mendekati budak perempuonnya seroyq berkata, "Dia haram bagiku.,,
Mafui turunlah [ketetaponJ kafarat sumpahnya, dan diperintah agar
tidak mengharamkan apa yang dihalalkan Allah). Kisah ini disisipkan
juga dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan Ibnu Ishaq dari
Umar, seperti tampak pada bab berikutnya.

(tsu.1ii 
'r:,"4 

i.{ 3,r ',.pj, ii) ?ttr )}ri ,z3i.tb'o,}i (Rasuluuah SAW

bersabda kepada Hafshah, "Jangan beritahukan seorang pun bahwa
(lmmu lbrahim haram bagiku." Dia berkata, "Beliau pun tidak
mendekatinya hingga Hafshah mengabarkan hal itu kepada Aisyah.

Malra turunlah cya4 'Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada

kamu sekalian membebaslcan diri dari sumpahmu'.").

Ath-Thabarani meriwayatkan pada pembahasan tentang

mempergauli wanita dan Ibnu Mardawaih dari jalur Abu Bakar bin

Abdunahman, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata, p':
',o t . , , '.'-'. t., t t ' t

J'11')6":Uui A Wr.i ct'W zbj; ciu-l\*t * et * yt l?',
'*.*.o'ti n ^.r:t; SrA * eitt lRasutullah SAW masuk dengan

membawa Mariyah di rumah Hafshah. Lalu Hafshah datang dan

mendapati Mariyah bersama beliau SAW. Hafshah berkata, "Wahai
Rasulullah, di rumahku engkau melahtkan ini kepadaku, dan tidak
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melakukonnya pada istri-istrimu yang lain?") lalu disebutkan seperti
di atas. Ath-Thabarani mengutip juga dari jalur Adh-Dhahhak dari
Ibnu Abbas, dia berkata, o*lVi ,U-rS'QU*i q#rbt .aaS 

lUa?nan
masuk ke rumahnya dan mendapati Nabi sedang menggauli Mariyah,
mako Hafshah mencela beliau). Kemudian disebutkan seperti
sebelumnya.

Riwayat-ri way at ini saling menguatkan, maka kemungkin an ay at
ini turun berkenaan dengan kedua sebab itu sekaligus. An-Nasa'i
meriwayatkan dari Hammad dari rsabit dari Anas tentang kisah ini
secara ringkas, bahwa Nabi SAW memiliki perempuan budak yang

biasa digaulinya, maka Hafshah dan Aisyah senantiasa mencari siasat

hingga beliau mengharamkan perempuan itu atas dirinya. Akhirnya
Allah menurunkan firman-Nya, "Hai Nabi, mengapa lcamu

menghar amlran apa yang All ah menghal alkannya b agimu.,,

.,o11.. .,.drarljr avy g!4

" Kamu mencari kesenangan hati isteri-isterimu? Sesungguhnya
Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri

dari sumpahtnu." (Qs. At-Tahriim [66]: L-2)

i* a LU Gt? ?nr or, r'6 ,t'ei 'tr: ,f i * *
'^f*i'oi'r=ei $ 4,1 ,r *&i\ ;'pJlt-,i't:i *rf?'.;<,(J.r,

.c. , +. | .c,. ,ai1 tzz .t o,. i ,6,. a. ti'-^.
U2tL.1;. , L. J i-_l.r.*J l*,io :4r;r ->J>J t+[.> 

e-- .,:> adu 4f+
', o a'! I .: a. ti t '.i,i ',,!. ti -. ,, , ,,.', - i, ', aol t' c(i € { t; :iv ,ii ?u_:lrrtrr dt;:'e ,,r-Hl

^rL\t .a 4t * 6-pw :6i i i3l,ti ; ,'.ti' ,,,,
o \ . clz , , o o 4 A

o! Jrlj :L-i.t :Jl.-i ,a^frG') z4i- eJ]; : )V; ,a*(1':\ ,y'&s

2. Firman Allah, E.(ji'U^3'5J iirt ,p'j i3
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yi ,iti ,:ei'^b'iei 6:,:,*x rs t ,$*i"oi *r\t".*
.*'8-b e d.;,k'o$ ,dLu * q q);,e oi ixv c ,'jk

& ayi rr3.'* c *o, q* tf l,; ,i*Js ; ie
;y;]ltti ,i e 6i t# :Jb {*; c *t ei'l;i Gfu?tt S;i

za

.,t-i ti 6's'$ 6 ,Q'ai i,Su ,tk'stk'u,*'; :;frrt'.lv
,-,,=riit tt t;- i t", : j, :uarilrf i( g. y ei
Fi lp\t ,k yt J;, €t:;) uat'o;t ,ui *$'01 ni
j F J:-'itEJ iir;, t-Iu';L ?* \ot;-e L'; M &
'J-7') +\t ,b i, J;','r",,*r;) eh&.V:e jw |*\- ,.' r,

|;X ,'a!" .L;t) ri1 ;rri ,1:r;- lUtfi tot-;b L"; M ;='\'L t '&| +ii ;- d;:r'+:b.4 it 4p a3*i ;fi'F: g,\t* it);,i;,ixti+;f I:* gr,i

dt?.*?i *Lb, &*;'i,iu -a^*.G *j_- at)

,)"&', ,-,tLAt i.t r:-'c-l W |A* ?ial,- l/jK W?t)'1

')--7') 
^JL ht -* it Jyr; ,tr-i'o't}4 ,b ,'ot JE\- , 
. 

' 
4-

',;:;;;i* 6,ri. * i:-s *i a6;,G:6 .^*tj;i1
/o

ri1, , 1A4 cci '*? ri1 ,r*ltrr ,r L.-A J Jg ),G.rt ;*
A;\ ot*; )* i'r* u'r;s --:: ,/rr'y: 6i *|i
UrA\t urv tiy ,: v:r:iL e>e;t'^d ,1t4 oi'";'{t
",ry'oi\ ,i* f4Atia ,ii)i ;j;r .,r :Ju; ,-llt bi
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J:i ?, ,i.ta .Lqi *i yh, ,u l, j-; J:*t ,u:
lnr J..nr tiy |4 & c?u ,4 -'*1v a^*.a3't"';

yt);).rt"tafu.ra; i';{ t:F ,f.*'t y\t
;'r3 rij '* ,'i'aI 

^*r1"r:, 
,j, Jt ";i &': ac?tr

*\t .u xr Jy; &t.:,'.;i ,l* Jv J.o)G .7Ut
J-" it Jyr'#*?i u*'.5 il",e+,rlir ti p',
o-. ,, l. . c // 'o ,. tzozz ta: ,z . i.; ,o,l ,',;)LJ a-,1'1 ,>.*:') cc"r7 "-.j ^t-. 

11 F; & frf; *': e ?tt

o ',r" ?. .o .+ ^t a,-,11 ,s*1 ,trp G1 ^lL, *Lf, |A tlp r3i a
qii*' t'asi c : Jw,& y € e'';i'd?|,';t
Vf ,Jw r;nt,S;rClfr ro,1ui t1; 'A, aF L1 ,;rr J;,

,-
.i7"tt rlj rSt;:t'# ,k'u1t ;u";

4913. Dari Ubaid bin Hunain, sesungguhnya dia mendengar

Ibnu Abbas RA menceritakan bahwasanya dia berkata, "Aku tinggal
satu tahun ingin bertanya kepada Umar bin Khaththab tentang satu

ayat, tetapi aku tidak mampu bertanya kepadanya, karena

kewibawaannya, hingga dia keluar menunaikan haji dan aku pun

keluar bersamanya. Ketika kembali dan kami berada di sebagian jalan,

dia menyimpang dari jalan menuju pohon Araak untuk menunaikan

hajatnya." Dia berkata, "Aku berdiri menunggunya hingga selesai, lalu
aku berjalan bersamanya. Aku berkata kepadanya, 'Wahai Amirul
mukminin, siapakah kedua perempuan -di antara istri Nabi SAW-
yang menyusun siasat untuk beliau?' Dia menjawab, 'Itu adalah

Hafshah dan Aisyah'." Ibnu Abbas berkata, "Aku berkata, 'Demi
Allah, sungguh aku ingin menanyakan hal ini kepadamu sejak satu

tahun, tetapi aku tidak mampu menanyakannya karena s,egan

kepadamu'. Dia berkata, 'Jangan lakukan, apa yang engkau duga
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bahwa aku memiliki ilmu (tahu) maka tanyakan kepadaku. Jika aku

tahu, maka aku akan memberitahukannya kepadamu'." Dia berkata:

Kemudian Umar berkata, "Demi Allah, sungguh kami di masa

jahiliyah tidak menganggap suatu urusan bagi perempuan, hingga

Allah menurunkan kepada mereka apayang diturunkan dan membagi

untuk mereka apa yang dibagikan." Dia berkata, "Ketika aku berada

dalam suatu urusan yang sedang aku pertimbangkan, tiba-tiba istriku

berkata, 'sekiranya engkau melakukan begini dan begini'." Dia

berkata, "Aku berkata kepadanya, 'Apa urusanmu dengan apa yang

ada di sini?' Apa yang membuatmu mencampuri urusan yang aku

inginkan?' Dia berkata kepadaku, 'Engkau sangat mengherankan

wahai Ibnu Khaththab. Engkau tidak ingin didebaUdibantah,

sementara anal( perempuanmu mendebat/membantah Rasulullah

SAW, sampai beliau melewati harinya dalam keadaan marah'." Umar

berdiri dan mengambil selendangnya dari tempatnya hingga masuk

menemui Hafshah. Dia berkata kepadanya, "Wahai putriku, sungguh

engkau biasa mendebat/membatah Rasulullah SAW hingga beliau

melewati harinya dalam keadaan marah?" Hafshah berkata, "Demi

Allah, sungguh kami mendebat beliau." Aku berkata, "Engkau tahu,

sungguh aku mengingatkanmu akan siksaan Allah dan kemurkaan

Rasul-Nya. Wahai putriku, janganlah memperdayamu perempuan

yang kecantikannya telah membuat kecintaan Rasulullah SAW tertuju

kepadanya." (maksudnya Aisyah). Dia berkata, "Kemudian aku keluar

hingga masuk menemui Ummu Salamah, karena hubungan kerabatku

dengannya dan aku berbicara dengannya. Ummu Salamah berkata,

'Sungguh mengherankan engkau wahai Ibnu Khaththab. Engkau

mencampuri segala sesuatu hingga berusaha untuk mencampuri antara

Rasulullah SAW dan istri-istrinya'. Demi Allah, aku ditimpa sesuatu

yang melenyapkan sebagian yang aku rasakan, dan aku keluar dari

sisinya. Saat itu aku memiliki seorang sahabat dari kalangan Anshar.

Apabila aku tidak hadir, maka dia yang menyampaikan berita

kepadaku. Jika dia tidak hadir, maka aku menyampaikan berita

kepadanya. Ketika itu kami sedang mengkhawatirkan seorang raja di
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arfiara raja-raja Ghassan yang diinformasikan kepada kami bahwa dia

hendak menyerang kami. Dada-dada kami telah dipenuhi olehnya.

Tiba-tiba sahabatku dari kalangan Anshar itu mengetuk pintu. Dia

berkata, 'Buka... buka...' Aku berkata, 'Apakah raja Ghassan sudah

datang?' Dia berkata, 'Bahkan lebih dahsyat daripada itu, Rasulullah

SAW menjauhi istri-istrinya'. Aku berkata, 'Kecewalah Hafshah dan

Aisyah'. Aku mengambil kain dan keluar hingga sampai (ke tujuan).

Ternyata Rasulullah SAW berada di bagian atas rumahnya yang

dinaiki melewati tangga. Lalu seorang pelayan Rasulullah SAW

berada di bagian atas anak tangga. Aku berkata kepadanya, 'Katakan,

ini Umar bin Khaththab'. Aku pun diizinkan." tlmar berkata, "Aku
menceritakan kepada Rasulullah SAW cerita ini. Ketika sampai pada

cerita Ummu Salamah, maka Rasulullah SAW tersenyum. Beliau

berada di atas tikar yang tak ada sesuatu (melapisi) antara dirinya

dengan tikar itu. Di bawah kepalanya terdapat bantal dari kulit yang

berisi sabut. Kemudian di bagian kakinya terdapat daun-daun kayu

yang terkumpul. Lalu di bagian kepalanya terdapat kulit yang

tergantung. Aku melihat bekas tikar di sisi badannya, maka aku

menangis. Beliau bertanya, 'Apa yang membuatmu menangis?'Aku
berkata, 'Wahai Rasulullah, sungguh Kisra dan Kaisar berada dalam

keadaan yang keduanya rasakan. Sedangkan engkau adalah utusan

Allah'. Beliau bersabda, 'Tidakkah engkau ridha bila dunia untuk

mereka dan akhirat untuk kita'?"

Keterangan:

(Bab "Kamu mencari kesenangan hati isteri-isterimu?

Sesungguhnya Atlah telah mewaiibkan kepada kamu seknlian

membebaskan diri dari sumpahmu".). Demikian dalam riwayat

mereka tanpa menyebutkan bagian ayat pertama dan menghapus

bagian akhir ayat kedua. Adapun Abu Dzar mengutip kedua ayat itu

secara lengkap.
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Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Abdul Aziz bin
Abdullah, dari Sulaiman bin Bilal, dari Yahya, dari Ubaidillah bin
Hunain, dari Ibnu Abbas RA. Yahya adalah Ibnu Sa'id Al Anshari,
dan semua sanad-nya adalah para ulama Madinah.

?Ut i|e JLi'oi \i'zh t*; 6lttu tinggal satu tahun ingin

bertanya kepada Umar bin Khaththab). Dia menyebutkan hadits

secara panjang lebar tentang kisah dua perempuan yang saling

membantu untuk menyusahkan Nabi SAW. Imam Bukhari

menyebutkan hadits ini secara ringkas dan lengkap pada pembahasan

tentang nikah melalui jalur yang sama seperti di atas. Penggalan hadits

ini telah dikutip juga pada pembahasan tentang ilmu melalui jalur di

tempat ini berupa tambahan tentang sanggahan istri Umar terhadapnya

dan kepergiannya menemui Hafshah. Begitu pula kepergian Umar
untuk menemui Ummu Salamah. Lalu pada bagian akhir disebutkan

kisah Nabi SAW menjauhi istri-istrinya. Kemudian pada bagian

akhimya disebutkan hadits Aisyah tentang pemberian pilihan. Semua

ini akan dibahas pada pembahasan tentang nikah.

--ffiqE;v

"Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada

salah seorang dari isteri-isterinya (Hafshah) saatu peristiwa. Maka

tatkala (Hafshah) menceritakan peristiwa itu (kepacla Aisyah) dan

Allah memberitahukan hal itu (semua pembicuraan antaru Hafshah

dengan Aisyuh) kepada Muhamrnad lalu Muhammad

memberitahukan sebagiun. (!&ng diberitakan Allah kepadonya) dan

menyembunyikarc sebagian yang lain (kepada Hafshah). Maka

tatkala (Muhammad) memberitahukan pentbicaraan (antara

Hofshah dan Aisyuh) lalu Hafshah bertanya, "Siapakah yong telah
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memberitahukan hal ini kepadamu?t, Nabi menjawab, ,,Telah

diberitahukan kepadaku oleh Atfih yang Maha Mengetahui lagi
Maha Mengenal".(Qs. At-Talriim [66J: 3)

Sehubungan dengan ini dinukil dari Aisyah RA.

.6. / o

.fLt .,rrl

t c. \,.
4J, dltl
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4914. Dari Yahya bin Sa'id, dia berkata: Aku mendengar Ubaid
bin Hunain berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas RA berkata, "Aku
ingin bertanya kepada Umar RA, maka aku berkata, 'Wahai Amirul
mukminin, siapakah dua perempuan yang saling membantg (untq!
menyusahkan) Rasulullah SAW?' belum saja aku menyelesaikan
perkataanku hingga dia berkata, 'Aisyah dan Hafshah'."

Keterangan:

(Bab "Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia

kepada salah seorang dari isteri-isterinya (Hafshah) suatu peristiwa -

hingga firman-Nya- Maha Mengenal). Demikian yang tercantum

dalam riwayat Abu Dzar. Adapun periwayat yang lain mengutip ayat

secara keseluruhan.

;*;': * ?ttr d*'{t ,f o,b f ,3 (Sehubungan dengannya

dinukil dari Aisyah RA).Dia mengisyaratkan kepada hadits Aisyah

yang telah disebutkan pada bab sebelumnya.
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Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Ali, dari Suffan,
dari Yahya bin Sa'id, dari Ubaid bin Hunain, dari Ibnu Abbas. Ali
adalah Ibnu Al Madini, Suffan adalah Ibnu Uyainah, dan yahya

adalah Ibnu Sa'id Al Anshari.

4. Firman AIIah,

;{e lrJ5

"Jika kamu berdua bertaubat kepoda Allah, maka sesungguhnya
h s- tifi a mnffina@g! yla d o n g ( u n t u k me n e r i m a k e b a i k a n ) ; d a n

j i k a k a m u b e r d u a b a n t u-hem.baitia me nyuseh ks+ N q b i, ruu k s
sesungguhnya Altah adalah Pelindungnya dan (begitu puta) Jibrit
dan orang-orang mukmin yong baik; dan selain dari itu malaikat-

malaikat adalah penolongnya pzla." (Qs. At-Tahriim [66]: a)

:oyt, b: ,"u"; :r4 l; :u;,a! ,li, ,ry1r, L';*
"#i t;'ri,1t';;i[ 'i*:i Gr:r*t; Jtii .o;j6

Shaghautu dan ashghautu artinya aku condong. Litashghaa
artinya untuk menjadi condong. Zhahiir artinya bantuan.

Tazhaaharuun artinya saling tolong-menolong. Mujahid berkata,

'Jagalah diri-diri kamu dan keluarga l{amu', yakni berwasiatlah

kepada diri-diri kamu dan keluarga kamu untuk bertakwa kepada

Allah dan didiklah mereka.

6.5, Ol
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4915. Dari Yahya bin Sa'id, dia berkata: Aku mendengar Ubaid

bin Hunain berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas berkata, "Aku ingin
bertanya kepada Umar tentang dua perempuan yang saling membantu
(untuk menyusahkan) Rasulullah sAw. Aku pun tinggal satu tahun
tidak mendapat kesempatan untuk itu hingga aku keluar bersamanya

untuk menunaikan haji. Ketika kami di Zhahran, Umar pergi
menunaikan hajatnya. Dia berkata, 'susullah aku dengan membawa
tempat wudhu'. Aku pun menyusulnya dengan membawa ember, lalu
menuangkan kepadanya. Saat itu aku melihat kesempatan, maka aku
berkata, 'Wahai Amirul mukminin, siapakah kedua perempuan yang
saling membantu?"' Ibnu Abbas berkata, "Belum saja aku
menyelesaikan perkataanku hingga dia berkata, 'Aisyah dan Hafshah'."

Keterangan Hadits:

(Bab jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sungguh
hati lcamu berdua telah condong [untuk menerima kebail<anJ.

Shaghautu dan ashghautu artinya aku condong. Litashghaa artinya
untuk menjadi condong). Ini dalam riwayat Abu Dzar, dan ia adalah

perkathan Abu Ubaidah. Dia berkata tentang firman-Nya dalam surah

Al An'aam ayat 1t3,6/\r t o\"f I ,l' igf gl,#) (Dan fiugaJ

agar hati kecil orang-orang yang tidak berimon kepoda kehidupan

akhirat cenderung kepada bisilmn itu), yaV,ni menjadi condong. Kata
tersebut berasal dari kata 'shaghautu ilaihf, yakni aku condong
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kepadanya. Begitu pula'ashghautu ilahf. Lalu dia berkata tentang

firman-Nya, tSljit.*'l-ii 6ungguh hati kamu berdua telah

condong), yakni menyimpang dan condong.

Ui U.i3:l'".liri ,qfit CAi ,h;*i 6i7'i, iirr ,4i a)t tpubiif,
,,
Ctfi :)-)$ (Dan jitra lmmu berdua bantu-membantu menyusahkan

Nabi, maks sesungguhnya Allah adalah Pelindungnya dan (begitu

pula) Jibril dan orang-orang mukrnin yang baik; dan selain dari itu
malaiknt-molaikat adalah penolongnya pula. Zhahiir artinya
bantuan). Demikian dalam riwayat mereka. Adapun Abu Dzar hanya

menyebutkan redaksi ayat hingga kata'zhahiir artinya bantuan'. Ini
adalah penafsiran dari Al Farra'.

O;tSS :01jt t;i (Iazhaaharuun [Bantu-membantuJ artinya

saling tolong-menolong). Demikian dalam riwayat mereka. Dalam

sebagian naskah disebutkan, "Tozhoaharaa artinya kamu berdua

saling tolong-menolong". Ini adalah penafsiran Al Farra' juga. Dia

berkata tentang firman-Nya, Qb rTtSaibyl $ika kamu berdua Bantu-

membantu atasnya), yakni saling menolong untuk menyusahkan

beliau.

e{t?: n' .sr*, |ilati'{rtil 4b\l'rs;art'€;Jii1 ryi "-* ,rsi
(Muj ahi d b er kata, losotoi dir i-diri kamu' yal*ti berw as iatl ah kepada

diri-diri kamu dan keluarga l<amu untuk bertah,va kepada Allah dan

didiklah mereka). Bagian ini dinukil Al Firyabi melalui sanad yang

maushul dari lbnu Abi Najih, dari Mujahid, ilrr ,s::;;.&Jtf tyr\i
(Berwasiat kepada keluargamu untuk bertal<wa kepada Allah).

Abdunazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadut, i' :u.,.ri\:;
# t e'#t (Perintahknn mereka taat kepada Aaah dan larang

mereka berhuat malrsiat). Pernyataan serupa dinukil juga dari Said

bin Manshur dari Al Hasan. Al Hakim meriwayatkan dari Rib'i bin

Hirasy, dari Ali, tentang firman-Nya dalam surah At-Tahriim ayat 6,
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tjtj fi-J'i'ii|?*l fji (petiharalah dirimu dan keluargamu dari api

neraka), dia berkata, (p iltll tib (Ajarilah keluargamu kebaikon).

Para periw ay atny a tergolong t s i q ah (terpercaya).

Catatan

Semua naskah yang saya periksa menggunakan kata aushuu

yang berasal dari kata ishaa' yang artinya wasiat. Kata ini tidak

tercantum dalam riwayat An-Nasafi. Adapun Ibnu At-Tin
menyebutkannya "quu ahliikum; auqifuu ahliikum" (Peliharalah

keluargamu artinya hentikanlah keluarga kamu). Menurut Iyadh,

riwayat ini berasal dari Al Qabisi dan Ibnu As-Sakan. Dia berkata,

"Dalam riwayat Al Ashili disebutkan 'aushifuu anfusakum wa

ahl iikum' (bersihkanlah diri dan keluargamu). "

Ibnu At-Tin berkata, "Menurut Al Qabisi yang benar adalah kata

'auqifuu'. Begitu juga yang disebutkan An-Nahhas. Namun, saya tidak

mengetahui maknanya di tempat ini." Dia juga berkata, "Barangkaii

yang benar adalah'auqifuu' (hentikan), yakni hentikanlah keluargamu

dari perbuatan maksiat. Namun, jika demikian maka huruf 'alif di

awalnya harus dihapus karena ia berasal dari kata kefia tsularsl (tiga

huruf), yaitt waqafa (berhenti). Mungkin juga kata itu aufiquu yang

berarti jangan maksiai sehingga mereka pun bermaksiat, seperti

kalimat; jangan berzina agar keluargamu tidak berzina. Atas dasar ini,

maka kata'au' berfungsi untuk memberi pilihan, yakni entah kamu

menyuruh keluargamu bertakwa, atau hendaklah kamu bertakwa

sehingga keluargamu juga akan bertakwa mengikutimu""

Semua usaha legitimasi ini berasal dari perubahan kata dalam

penyalinan naskah. Padahal yang benar adalah' aus htttt' (berwasiatlah).

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan pada bab ini bagian hadits

Ibnu Abbas dari Umar tentang kisah dua perempuan yang Bantu-

membantu untuk menyusahkan Nabi SAW yang akan dijelaskan pada

pembahasan mendatang.
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5. Firman Altah, dr6J*i ',fu rp *r::1'n$"'oi#fb of i, ,#,.
(tg;.?: ot$ o6,:r-,tt\rb cllri o(lti eun'i

,rlrza,r/,

"Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi
gonti kepadanya dengan isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu,

yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang

mengerjakan ibadat, yang berpuasa, yang janda dan yang
perawan." (Qs.At-Tahriim [66]: 5)

itht* 4ti*;&t:'aiieht q, *|Ss i,Sul(,r
Grr';f aol'oi'";,{t'd! ;, & ,'A ii ,^Y ;:}Jt *t {:

, ' :..t!t:y*i.E';
4916. Dari Anas, dia berkata: Umar RA berkata, "Istri-istri Nabi

SAV/ bersatu dalam kecemburuan atasnya. Aku pun berkata kepada

mereka, 'Jika Nabi Menceraikan kalian boleh jadi Tuhannya akan

memberi ganti kepadanya istri-istri yang lebih baik daripada kalian',

maka turunlah ayat ini."

Keterangan:

(Bab "Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya al<nn

memberi ganti kepadanya dengan isteri-isteri yang lebih baik

daripada kamu ... oyat).Disebutkan hadits Anas dari Umar tentang

kesesuaian ucapannya dengan wahyu. Imam Bukhari hanya

menyebutkan bagian yang berkenaan dengan kisah kecemburuan istri-

istri Nabi SAW. Hadits ini telah disebutkan melalui sanad yang sama

seperti di atas pada bagian awal pembahasan shalat dengan redaksi

yang lengkap. Kami telah menyebutkan juga semua kesesuaian

perkataannya di tempatnya. Adapun yang berkaitan dengan

kecemburuan akan dijelaskan pada pembahasan tentang nikah'
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(,atrr,4*ir'6..1)'6
67. SURAH TABARAKALL ADZII BIYADIHIL MULK

b)r;1t,,-ylyr :(tltiAry

.us|"us urku'P ,Lr, oi:i: <oy"u> .t+)t; ,((5g>
to'v '.":. 

'1odl;y :i-.t11 l:.s: 'rlt-j,:\
.,

ArTafaawut artinya perbedaan. Kata atlafaawur dan at-
tafawwut adalah satu. Tamayyaz artinya terpecah-pecah. Manaakibiha
artinya penjurunya. Kata tadda'uun dan tad'uun adalah semakna,

seperti kata tadzakkaruun dan tadzh,run. Yaqbidhna artinya
mengepakkan sayap-sayap. Mujatrid berkata, shaaffaat artinya
mengembangkan sayap . Nttfuur artinya kufrr/menjauhkan diri.

Keterangan:

(Surah Tabaaralmlladzii biyadihil mulk). Kata basmalah tidak
tercanfum pada semua naskah.

\-l 2 ito riiti'ojt3q, iiyrll r : ojrihr @ t -Tsfaaw ut ar tiny a

perbedaa'n. Kata at-tafaawut dan i-iofo*rut adalah semalma). Ini
adalah perkataan Al Farra'. Dia berkata, "Ia sama seperti

'ta'ahhadtuhu' dan'ta'aahadtuhu'." Sa'id bin Manshur meriwayatkan

dari Ibrahim, dari Alqamah bahwa dia membacanya'tafuur'(luput). Al
Farra' berkata, "Ini adalah bacaan Ibnu Mas'ud dan para sahabatnya."

Kata at-tafaawut artrnya perbedaan. Dikatakan, "Apakah engkau

melihat perbedaan (ketidakserasian) ciptaan Ar-Rahman?" Ibnu At-
Tin berkata, "Dikatakan, mutafaawit (berbeda-beda) bukan

t l'a. ,o-ldts

Jr4''- :1ia-,il-sy

.)6t ,()h> .'r4';.;l
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mutabaayin (beragam). Kata tafuutu artinya sebagiannya luput (baca;

melebihi) sebagian yang lain."

'# :($y (famayyaz artinya terpecah-pecah). Ini adalah

perkataan Al Farra' sehubungan firman-Ny4 .E-ir 4'# 3L3
(hampir-hampir nerakn itu terpecah-pecah karena marah), yakni

terpecah-pecah dan hancur karena sangat marah kepada mereka.

V:F (qq (Manaakibiha artinya peniurunya). Abu Ubaidah

berkata tentang firman-Nya dalam surah Al Mulk ayat 15, e.t'.Jl6
:if6, yakni berjalanlah si segala penjurunya. Dernikian juga yang

dikatakan Al Farra'.

ot!i-st or|"-s',t-LVtt oi:rsl oib (Kata tadda'uun dan

tad'uun adalah semalcna, 
'sama 

seperti kota tadzakkaruun dan

tadzkurun). Ini adalah perkataan Al Farra' sehubungan dengan firman-

Nya dalam surah Al Mulk ayat27, o*:-i L{ df q$ Qang dahulu

kamu meminta-mintanya). Maksudnya adalah tad'uun (kamu

meminta), sama seperti kata tadzakkaruun dan tadzkuruun " Dia juga

berkata, "Adapun dari segi makna, adalah sama." Kemudian beliau

mengisyaratkan bahwa kata itu tidak pernah dibaca tanpa tasydid

(tad'uun). Abu Ubaidah berkata, "Firman-Nya, a"1f\tJ :|ik qit lyong

dahulu kamu meminta-mintanya), yakni kamu meminta-mintanya dan

mendustakannya."

:'pic ;:6 # y,o'i :d F,i'v"il' ijui i 'i'ii ,r;.v r:r"9 lsui-

q\ \t\')') ut;bi ;rxi:) ";b 
"7:F,, \:i: 

,rl*': ,i\!jt ! fr3t;Ut :'i *3
$'t *:?'u1': ):* i'i e\3;6 (Dikatakan, ghauran; ghaa'iran

[mengeringJ. Dikatakan; ia tidak dapot dicapai oleh timba. Segala

sesuatu yang rnempedaya maka disebut mugharah. Air ghaur, sumur

ghaur, mata air ghour, sama seperti kepalsuan. Mereka itu adalah

zltwwor, yakni mereka itu adalah para penguniung. Maknanl'a, pqrq
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tamu dan pengunjung, sebab ia adalah bentuk mashdar samq seperti
'qaumu adlin' [kaum yang adilJ, 'qantmu ridha wa muqni, [knum yang
ridha dan merasa cukupfl. Semua ini hanya tercantum dalam riwayat
An-Nasafi di tempat ini. Demikian juga yang saya lihat dalam kitab At
Mustakhraj karya Abu Nu'aim. Adapun periwayat lain menyebutkan
sebagian besar pernyataan itu pada pembahasan tentang adab.

Semuanya adalah perkataan Al Farra', tetapi kata 'sumur ghaur'
diganti dengan 'air ghaur' lalu diberi tambahan, "Kata ghaur tidak
diubah dalam bentuk jamak ataupun ganda." Sedangkan pemyataan
lainnya tidak memiliki perbedaan. Awal perkataannya dari lafazh....6

Al Fakihi meriwayatkan dari Ibnu Abi Umar dari Sufyan dari

IbnuAl Kalbi, diaberkata, "Ayat ini tj* €'jJ'C*tbt|l:-irt J,
(Katakanlah bagaimana pendapat kamu jika air kamu menjadi
lrering), turun berkenaan dengan sumur Zamzarn dan sumur Maimun
bin Al Hadhrami yang ada pada masa Jahiliyah. Al Fakihi berkata,

"Adapun sumur-sumur Makkah sangat cepat menjadi kering."
a , oi ." ""O4:r,+\ i.-A 6)a.ts1 (Yaqbidhna artinya mengepakkan sayap-

sayap).'r"*iOi* dinukil oleh selain Abu Dzar di tempat ini dan

dinukil Al Firyabi melalui sanad yang maushul (bersambung).

Masalah ini sudah disebutkan pada pembahasan tentang awal mula
penciptaan.

|)ei'riLJ.lc.ttiOy ,:W SV1 lUuiahid berkata: Shaaffaat

artinya mengembangknn sayapnya). Demikian yang tercantum dalam

riwayat Abu Dzar di tempat ini. Bagian ini juga dinukil Al Firyabi

melalui sanad yang maushul dan telah disebutkan pada pembahasan

tentang awal mula penciptaan.

) y-i3t 6 4 t> Q'{ufuur artinya me ngingkar i/me nj auhkan dir i).

Bagialr ini dinukil melalui sanad yarug maushul oleh Abd bin Humaid

dan Ath-Thabari dari jalur Ibnu Abi Najih dari Mujahid sehubungan

6 Terdapat tempat yang kosong pada naskah sumber.
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dengan firman-Ny4 "Bahkan mereka terus menerus dalam

kesombongan dan meniauhkan diri". Dia berkata, "Yakni

pengingkaran." Iyadh menyebutkan bahwa dalam riwayat Al Ashili

disebutkan, "Nufuur bermakrta mendidih seperti halnya periuk".

Maksudnya tafsir firman-Nya, "Merekl mendengar suara neraks

yang mengeriknn, sedong neraka itu menggelegak [mendidihJ). Dia

berkata, "Hal ini lebih tepat daripada yang pertama." Kemudian dia

berkata di tempat lain, "Ini lebih tepat dan yang lainnya adalah

perubahan kata saat penulisan naskah. Sungguh penafsiran kata
-' nifuur -(trcr$wb) dsogaU att i' knfuur' (pengingkaran) adalah sangat

jauh." saya (lbnu Hajar) katakan, dia menoiak penafsiran itu karena

kata nufuur adalah maknawi sedangkan kafuur adalah dzat. Namun,

sebenarnya tidak ada halangan bila yang dimaksudkan adalah

maknanya. Kesimpulannya, orang yang terjerumus dalam

kesombongan dan menjauhkan diri, maka itulah al kafuur (orang yang

ingkar).
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68. SURAH NUN WAL QALAM

f')t f')t i' .,

ttr-"A";r-.J;$",a* s.t Jvs '#l gL i? :i;a js,
or?, ti ';^i e;u $11 :rn(L u.t Jtsj '*1,r:t i>Kt, ,t-Jl
i *;r P,, Pt e ?ir i#U,1{}a,$ ;} Jtij *
Ui i/6l!1)tp,4'-J,*,t*r,y Ui';\ )et q

J;?,) J-t J, 71.*.lt

Qatadah berkata: Hardinartinya U"rr.rrrggut .""** aaam airi
mereka. Ibnu Abbas berkata: Yatakhaafatuun artinya melakukan
rahasia dan perkatazrl yang tersembunyi. Ibnu Abbas berkata: Innaa
ladhaalluun (sesungguhnya kami adalah sesat), yakni kami tidak tahu
lagi tempat kebun kami. Ulama selainnya berkata: Kashshariim
artinya seperti shubuh yang berlepas dari malam dan malam yang

berlepas dari siang. Ia juga berarti semua tumpukan pasir yang

terlepas dari tumpukan pasir yang besar. Kata'ash-shariim' sana juga

dengan' al -mas hruum', sama seperti kata' q at i il' dan' maq tuul' .

Keterangan:

(Surah Nun Walqalam. Bismillahirrafumaanirrafuiim). Kata

surah dan basmalah tidak tercantum pada selain riwayat Abu Dzar.

Adapun tentang hukum nun, sama seperti hukum huruf-huruf
pembuka surah Al Qur'an (huruf hijaiyyah yang terdapat di awal
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surah). Pendapat inilah yang ditandaskan oleh Al Farra'. Namun,

dikatakan bahwa yang dimaksud 'nun' adalatr huut (ikm paus).

Keterangan ini disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas yang dikutip Ath-

Thabarani secara marfu', u 
'i6 

',.ki ,i6 o,,jr,i/fur hr * t S":t

&,,;otr'c,,.jl,',t516 yi6 o?j j ,!u4'{i Jl4s :t F ,:,;6 ri.&(

(yang pertama kali diciptakan Allah adalah pena dan huut. Allah

berfirman. "Tulislah", ia berkata, "Apa yang aku tulis?" Allah
berfirman, "Segala sesuatu yang akan terjadi hingga hari kiamat."

Kemudian beliau membaca "Nun Walqalam." Maka nun adalah huut

dan qalam adalah pena).

'r4-it1 e, )r ,isti S'iii lgatadah berkata: Hardin artinya

bersungguh-sungguh dalam diri mereka). Ia dibaca iiddun' yang

berarti kesungguhan, tetapi menurut Ibnu At-Tin bahwa pada sebagian

naskah sumber tertulis "jaddun". Abdurrazzaq meriwayatkan dari

Ma'mar, dari Qatadah, "Adapun kebun itu adalah milik seorang yang

telah tua. Dia biasa menyimpan hasil kebun untuk dimakan selama

satu tahun dan sisanya disedekahkan. Namun, anak-anaknya

melarangnya bersedekah. Ketika bapak mereka mati, maka mereka

pergi ke kebun itu seraya berkat4 "Pada hari ini tidak seorang miskin

pun yang boleh masuk." Inilah firman-Nya dalam surah Al Qalam

ayat 25, q)J i, e $Gi loan berangkntlah mereka di pagi hari

dengan niat menghalangi [orang-orang miskinJ padahal merelm

mampu [menolongnyal. Dia berkata, .Yakni berusaha menghalangi

dengan penuh kesungguhan." Ma'mar dan Al Hasan berkata, "Yakni

di atas kemiskinan yang sangat."

Sa id bin Manshur meriwayatkan melalui sanod yang shahih dari

Ikrimah, dia berkata, "Mereka adalah orang-orang dari Habasyah.

Bapak mereka memiliki satu kebun." Lalu disebutkan seperti di atas

hingga kalimat, "Merelm berangkat di pogi itu dengan niat

menghalangi orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya"'

dia berkata, "Yakni mereka sepakat." Sebagian lagi mengatakan
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bahwa 'fuardin' adalah nama kampung mereka. Kemudian Abu
ubaidah meriwayatkan pendapat-pendapat lain tentang makna
'fuardin', yaitu tujuan, larangan, kemarahan, dan kedengkian.

n-;;st it3g ,tlt or&" opea" /& ii.t SGj gtnu Abbas

berkata: Yatakhaafatuun artinya melakukan rahasia dan perkntaan
yang tersembunyi). Bagian ini hanya tercantum dalam riwayat Abu
Dzar saja. Adapun periwayat lainnya menyebutkannya pada
pembahasan tentang tauhid.

+i63$Jbt Oj6 61,1 ,ofi.e'i.t ,:t|i (bnu Abbas berkata:

"sesungguhnya kami adaloh ,rSo, 6otonJ", yakni komi tidak tahu lagi
tempat kebun kami). Pernyataan ini dinukil Ibnu Abi Hatim dari jalur
Ibnu Juraij dari Atha' dari Ibnu Abbas sehubungan firman-Nya, :t!,6

tft:n $1 6esungguhnya kami benar-benar telah sesat [jalan),yakni
kami tidak tahu lagi tempat kebun kami. Abdvrrazzaq meriwayatkan
dari Ma'mar dari Qatadah, "Yakni kita telah salah jalan, ini bukan
kebun kita."

Catatan

Sebagian pensyarah mengatakan bahwa yang benar dalam hal ini
adalah dhalalnaa bukan adhlalnaa. Jika dikatakan 'dhalalta asy-

syai'a'artinya engkau menyimpan sesuatu, lalu tidak tahu lagi di
mana tempatnya. Sedangkan jika dikatakan 'adhalalta asy-syai'a'
artinya engkau mengabaikan dan menyia-nyiakan sesuatu. Namun,
apa yang tercantum dalam riwayat di atas memiliki makna shatrih,

yaitu kami telah mengerjakan perbuatan orang-orang yang menyia-

nyiakan. Ada juga kemungkinan dibaca 'udhlilnaa' (kami telah

disesatkan).

1-Sr f {#r .fiilri ,Ytrt14t,*u i-?s lp Srii
(Jlama selainnya berkota: Kashshariim artinya seperti shubuh yang
berlepas dari malam dan malam yang berlepas dari siang). Abu
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Ubaidah berkata, "Firman-Nya surah Al Qalam ayat 20, '6*16

i+g @atm jaditah kebun itu hitom seperti malam yang gelap

gulita), yakni seperti siang yang berlepas dari malam dan malam yang

berlepas dari siang." Al Farra' berkata, "Ash-Shariim artinya malam

yang gelap gulita."

F,jt # f r;:p, *r y A-i i^t (aiuga adatah semuo

tumpukan posir yang terlepas dari tumpulmn posir yang besar). la

adalah perkataan Abu Ubaidah. Dia berkata, "Demikian juga

.tumpukan pasir yang terlepas dari tumpukan pasir besar, maka disebut

sharimah. Adapun jika dikatakan 'shariimatul amr' artinya urusan

yang telah diputuskan dan tidak dapat diubah lagi."

)&t ,Y eil:r:";st a-f il6 (Kata 'ash-shariim' sama iuga

dengan 'al mashruttm', sama seperti kata 'qatiil' dan 'maqtuul'). lni
adalah kesimpulan dari apa yang diriwayatkan Ibnu Mundzir dari jalur

Syaiban dari Qatadah tentang firman-Nya, f-;l'gl>L-J6, dia

berkata, "seakan-akan ia telah dipotong (dipanen)." Ringkasnya, kata

'ash-shariim' memiliki sejumlah makna yang semuanya kembali

kepada arti terpisahnya sesua-tu dari yang lain. Terkadang juga

digunakan untuk kata kerja. Dikatakan, shariim (pemisah) bermakna

mashruum (terpisah).

Catatan

Abdunazzaq meriwayatkan dari Mamar, Tamim mengabarkan

kepadaku, dari Abdurrahman, sesungguhnya dia mendengar Said bin

Jubair berkata, "Kebun tersebut adalah sebidang tanah di Yaman yang

biasa disebut Sharfan. Jarak antara tempat ini dengan Shan'a' sekitar 6

mil."

o:JJL:F'"p; o'*,4';fli (T ud h i nu fay u dh i n uu n ar t i ny a

englrnu mempermudah maka mereka pun altan mempermudah)-
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Demikian tercantum dalam riwayat An-Nasafi di tempat ini dan tidak

ditemukan pada periwayat lainnya. Akan tetapi saya telah melihatnya

jrga dalam kitab Al Mustakhraj karya Abu Nu'aim. ia adalah

perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ali bin

Abi Thalhah dan dari Ikrimah, dia berkata, "Engkau ingkar dan

mereka pun menjadi ingkar." Sedangkan Al Farra' berkata.

"Maknanya, engkau melemah dan mereka pun menjadi lemah." Abu

Ubaidah berkata, "Ia berasal dari kata mudaahanaft (mencari muka)."

i:o jii "r, u:iti$J (Malczhuum dan knzhiim artinya sangat

sedih). Demikian tercantum dalam riwayat An-Nasafi di tempat ini

dan tidak terantum pada periwayat lainnya. Saya juga telah melihatnya

dalam kitab Al Mustakhraj karya Abu Nu'aim. Ia adalah perkataan

Abu Ubaidah sehubungan firman-Nya, 7'e.j1r'#, (dan dia

malahuum), yakni bermakna ghamm (kesedihan) sama seperti kata

'kazhiim'. Ibnu Al Mundzir mengutip dari Ali bin Abi Thalhah dari

Ibnu Abbas tentang firman-Nya, 'makzhuum' dia berkata, yakni

maghmuum (sangat sedih).

l. Firman Allah, f; U) '$;. 
J;b

"Yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal keiahatannya."
(Qs. Al Qalam [68]: 13)

'J-j (t'),!),t'*j,y>t:*\tnj y'& /t,f:GJ f
.itu' yek:'a;l;',ti,y,

4917. Dari Mujahid, dari Ibnu Abbas RA, 'Kaku knsar selain

dari itu, yang terkenal kejahatonnya', dia berkata, "Seorang laki-laki

Quraisy yang memillki zanamaft seperti zanamah kambing."
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'+ ,,Sv',st:,jtft; {:cry ,JG ly i y,f
* k ryit,y\'€?f .ti,J* *, * ?ur ;; oat'"t? 

JLk'rrrlt'q;uri;f ,fi,;!1,t iti'#i'; -U,
"<;,^)

4918. Dari Ma'bad bin Khalid, dia berkata: Aku ,rr"rd"r*u,
Haritsah bin Wahab Al Khuza'i berkata: Aku mendengar Nabi SAW
bersabda, "Maukah ksmu aku beritahuknn tentang penghuni surga?

Semua yang lemah dan yang sangat lemah, sekiranya dia bersumpah

kepada Allah niscaya Allah aksn melal<sanakan sumpahnya. Mauknh

kamu aku beritahukan tentang penghuni neraka? Semua yang kaku

kasar, pongah, dan sombong."

Keterangan Hadits:

(Bab "Kalan kasar, selain dari itu, yang terkenal

kejahatannya".). Terjadi perbedaan pendapat tentang siapa ayat ini

diturunkan. Dikatakan dia adalah Al Walid bin Al Mughirah

sebagaimana disebutkan Yahya bin Salam dalam tafsirnya. Sebagian

iagi mengatakan dia adalah Al Aswad bin Abdu Yaghuts, seperti

disebutkan Sunaid bin Daud dalam tafsirnya. Ada pula yang

berpenciapat dia adalah Al Akhnas. Sebagian kaum mengatakan dia

adalah Al Aswad, tet api ini tidak benar. Lebih sulit lagi diterima

mereka yang mengatakan bahwa dia adalah Abdurrahman bin Al
Aswad, sebab saat itu dia masih kecil dan dikemudian hari memeluk

Islam serta digolongkan sebagai sahabat.

Imam Bukhari meriwayatk^an hadits ini dari Mahmud, dari

Ubaidillah bin Musa, dari Israil, dari Abu Hashin, dari Mujahid, dari

Ibnu Abbas RA. Mahmud dalah Ibnu Ghailan, dan dalam riwayat Al
Mustamli tercantum dengan nama Muhammad. Seakan-akan yang dia

maksud adalah Adz-Dzuhali. Ubaidiliah bin Musa adalah salah
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seorang guru Imam Bukhari. Terkadang dia menukil riwayat darinya
melalui perantara seperti di tempat ini.

Israil menukil juga hadits ini dari jalur lain yang diriwayatkan Al
Hakim melalui jalur Ubaidillah bin Musa, dan Al Ismaili dari Waki',
keduanya dari Israil dari Abu Ishaq dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu
Abbas, seperti di atas. Kemudian Ath-Thabari meriwayatkan dari
Syariq, dari Abu Ishaq, melalui sanad ini, dan dia berkata, "Maknanya
adalah orang yang dikenal kejatahannya."

,A,1fl eOi'i i;:ii h, (Seorang taki-taki euraisy yang

memiliki zanamah [tandal seperti zanamah kambing).'Ab, Nu'aim
menambahkan dalam kitabnya Al Mustakhraj, lUX (Dia dikenal

dengannya). Sementara dalam riwayat Sa'id bin Jubair diatas

disebutkan, ryii'-*l' U,F G ?urUfi (Dikenal dengan sebab

keburukon sebagaimana lumbing dikenal dengan zanamah [tandaJ-
nya). Ath-Thabari meriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia
berkata, "Disebutkan sifat-sifatnya, tetapi tidak diketahui hingga
dikatakan zaniim, maka dikenal. Dia memiliki zanamah di
punggungnya yang dapat didikenali dengannya." Abu Ubaidah
berkata, "Az-Zaniim adalah yang menempel pada suatu kaum dan
tidak berasal dari mereka. Seorang penyair berkata, 'Zaniim tidak
diketahui siapa bapaknya'." Sementara Hassan berkata, "Engkau
adalah zaniim yang dikenal pada keluarga Hasyim." Dia juga berkata,

"Seekor kambing jantan biasa juga dikatakan memiliki zaniim
(tanda). "

Hadits kedua di bab ini diriwayatkan dari Abu Nu'aim, dari
Sufran, dari Ma'bad bin I(halid, dari Haritsah bin Wahab Al Khuza'i.
Sufran adalah Ats-Tsauri, dan Ma'bad bin Khalid adalah Al Juduli,
seorang periwayat dari Kufah dan tergolong tsiqah (terpercaya). Dia
tidak memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari kecuali hadits ini, dan

1 Zanamah (tanda) pada kambing dengan dibelah telinganya.
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hadits yang telah disebutkan pada pembahasan tentang zakat, serta

yang akan disebutkan pada pembahasan tentang pengobatan.

tiLbi Li4i'-t-t l,-Zit (Maukah kamu aku

beritahukon tentang penghuni surga? Semua yang lemah dan sangat
lemah). Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan mustadh'af (yang

dilemahkan). Dalam hadits Abdullah bin Amr yang dikutip Al Hakim
disebutkan "adh-dhu'afaa' (orang-orang lemah) adalah mereka yang

dikalahkan dan dikuasai." Dia menukil juga dari hadits Suraqah bin
Malik, "Adh-Dhu'afaa' (orang-orang lemah) adalah mereka yang

kalah dan dikuasai." Imam Ahmad menukil dari hadits Hudzaifah,

"Adh-Dha'if dar, mustadh'if adalah mereka yang mengenakan pakaian

lusuh dan tidak dipedulikan." Maksud adh-dha'if(yang lemah) adalah

mereka yang tampak lemah pada dirinya, karena sikapnya yang

rendah hati dan kehidupannya sangat sederhana. Adapun al mustadh'if
adalah mereka yang dihinakan karena statusnya sangat rendah dalam

urusan dunia.

'JJL (Yang knku lrosar). Al Farra' berkata, "Ia adalah yang keras

berbantahan." Ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah orang yang

tidak peduli terhadap nasehat. Abu Ubaidah berkata, "Kata utull
artinya yang keras dari segala sesuatu, dan pada ayat ini bermakna

yang keras diantara orang-orang kafir." Abdurrazzaq meriwayatkan

dari Ma'mar, dari Al Hasan, "Al Utull artinya yang keji dan penuh

dosa." Sedangkan Al Khaththabi berkata, "Al Utull artinya yang kasar

dan keras." Menurut Ad-Dawudi, adalah orang yang gemuk dan

memiliki leher besar dan perut gendut. Al Hararvi berkata, "Ia adalah

yang senang mengumpulkan dan pelit." Dikatakan juga bahwa ia

adalah orang yang pendek perutnya. Saya (Ibnu Hajar) katakan,

sehubungan dengan ini dinukil hadits yang dikutip Imam Ahmad dari

jalur Abdurrahman bin Ghunm -dan riwayatnya diperselisihkan

keakuratannya- dia berkata, "Rasulullah SAW ditanya tentang al utull

az-zaniim, maka beliau bersabda, 'Dia adalah yang keras fi.silcnya,
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banyak malrnn dan minum, senantiasa menginginkan maknnan dan

minuman, anioya terhadap manusia, dan besar ususnya'."

lbt:t-+ (yang pongah). Dia adalah yang banyak dagingnya

(gemuk) lagi angkuh dalam berjalan. Demikian diriwayatkan Al
Khaththabi. Ibnu Faris berkata, "Dikatakan bahwa ia adalah orang

yang kuat makan. Ada juga yang mengatakan ia adalah yang banyak

berbuat dosa." Hadits ini diriwayatkan Abu Daud dari Utsman bin Abi
Syaibalr, dari Waki', dari Ats-Tsauri, melalui sanad ini secara ringkas,
uTidak akan masuk surga jawwozh dan tidak pula ja'zhari." Dia
berkata, "Jawwaazh adalah orang yang kasar dan keras." Namun,

penafsiran jawwaazh mungkin berasal dari Suftan. Adapun ja'zhari
dikatakan bahwa ia adalah orang yang kasar dan keras. Ada juga yang

mengatakan ia adalah orang yang tidak pernah sakit. Sebagian lagi

mengatakan ia adalah orang yang ingin dipuji dengan sesuatu yang

tidak dia miliki. Al Hakim meriwayatkan hadits Abdullah bin Umar
batrwa dia membaca, "yang sangat enggan berbuat baik -hingga
firman-Nya- zoniim", dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW
bersabda, 'Penghuni neraka adalah semua ja'zhari, jawwaazh, dan
yang sombong'."

3. Firman Allah, y6 *'r;:5,:"i,
"Pada hari betis disingkaphaa." (Qs.AI Qalam [68]: a2)

?. i 4. , c , '.'to- L,k 4,: :JrtiL,?nr ue, * o-ri t lU- /:W f
\.r'j- J3 'i i4 ,:L'* d-, ;-S:" |JA *i * \t
| ,o, .1. '-r. t ,LjLJ ca,;-)riir:-, q!-tt €iLu- og y l, * ,-9'i,,

.tLrjr;:b i:;b 
"r4 

,i.4
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4919. Dari Atha' bin Yasar, dari Abu Sa'id RA, dia berkata: Aku
mendengar Nabi SAW bersabda, "Tuhan kita akan menyingkapkan

betis-Nya, maka bersujud kepada-Nya semua laki-laki dan perempuan

beriman, dan tertinggal mereka yang biasa sujud di dunia karena riya
dan sum'ah. Dia ingin sujud, tetapi punggungnya menjadi satu ruas

saja. "

Keterangan:

(Bab para hari betis disingkopkan). Abu Ya'la meriwayatkan -

melalui sanad yang lemah- dari Abu Musa, dari Nabi SAW, tentang

firman-Nya , 6t-i,'ti. ',-i,35;- 
7y- @ada hari betis disingkapkan), beliau

bersabda, "Dari cahaya yang agung, maka mereka bersujud kepada-

Nya." Abdttrr:azzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang

firman-Nya , OLi l* ''i*J- p1- @ada hari betis disingkapkan), dia

berkata. "Yakni hari urusan yang sulit dihilangkan." Al Hakim

meriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Ia adalah

hari kesusahan dan kesulitan." Al Khaththabi berkata, "Dengan

demikian, maka maknanya adalah disingkapkan kekuasaan-Nya yang

dapat melenyapkan kesulitan dan kesusahan." Lalu dia menyebutkan

pula sejumlah penakwilan lain seperti akan dijelaskan lebih detail

ketika membahas hadits tentang syafaat pada pembahasan kelembutan

hati.

Di tempat ini disebutkan, iltt:,',*J:r'4- (Tuhan kita

menyingkap betis-Nya).Ini adalah riwayat Sa'id bin Abi Hilal, dari

Zaid bin Aslam. Al Ismaili menukil riwayat serupa, lalu berkata,

"Kata 'betis-Nya', adalah berbentuk nakirah (indefinit)." Kemudian

dia meriwayatkannya dari Hafsh bin Maisarah dari Zaid bin Aslam,

dL-: '*'r1-(Menyingkapkan betis). At Ismaili berkata, "Ini lebih

shahih karena selaras dengan lafazh Al Qur'an secara garis besar.

Tidak boleh ada anggapan bahwa Allah memiliki bagian-bagian dan

anggota tubuh karena yang demikian akan menimbulkan penyeruparul
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dengan makhluk. Maha tinggi Allah dari hal itu, tidak ada sesuatu pun

yang serupa dengan-Nya."

FATUITL BAARr - 3,6?



WY,J\):6*

69. SURAH AL HAAQQAH

rTt ro-'St it r,

J!' irll ,t >i)t
c., t oa;"e) : rr> ;11 )13

,.t

f*1, Lk 'gi @fe *i, Fi qt.Lir,:,i ,;.f ; ,r*L jt
Gq ,c6 i.r Js.,, *iiir LA 16;i,1 ,u.& c.r lu: .-;t-)Ji

ti.t *; 1*t;(titiltl

/t )z

;b t^s ttf4t Je'.^* jtf:, ,'r*rr!b; <opti.l!) 
'Jrt, ,k

!
.7 a)

Ibnu Jubair berkata: Iisyatan raadhiyah (kehidupan yang

diridhai), maksudnya di dalamnya terdapat keridhaan. Al Qaadhiyah
artinya kematian pertama yang telah aku lalui, kemudian aku

dihidupkan sesudahnya. Min afuadin anhu fuaajizlin (seorang pun dari

kamu yang dapat menghalangi [Kami])). Kata ahad (seorang) bisa

digunakan untuk bentuk jamak dan tunggal. Ibnu Abbas berkata: Al
Watiin artinya urat jantung. Ibnu Abbas berkata: Thaghaa artinya

banyak. Orang yang zhalim disebut thaaghiyah karena banyak

melakukan kezhaliman. Dikatakan, "thaghat alal khazzaan"

(melimpah dari waduk). Sama seperti perkataan, "thaghaa al maa'ala
qaumi nuuh" (air melimpah pada kaum Nabi Nuh).

(Surah Al Haaqqah. Bismillaahiruafomaanirrahiim). Demikian

dalam riwayat Abu Dzar. Al Haaqqah termasuk salah satu nama hari

to

i"* "F 
,t;t
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Kiamat. Dinamakan demikian, karena hari itu akan ditetapkan amalan

setiap kaum. Demikian dikatakan Qatadah sebagaimana diriwayatkan

Abdttrrazzaq dari Ma'mar.
! ,...t.ro tzi)li t3j-3 (flusuuman artinya berturut-turut). Demikian

tercantum dalam riwayat An-Nasafi. Ia adalah perkataan Abu

Ubaidah. Ath-Thabraani meriwayatkannya dari Ibnu Mas'ud dengan

sanadyanghasan dan dinyatakan shahih oleh Al Hakim.

r*! t4i. ---i" 1-Dt) y i'i.t',l$ (Ibnu Jubair berkata,

"Kehidupan yang diridhai, maksudnya di dalamnya terdapat

keridhaon'). Abu Ubaidah berkata, "Maknanya adalah yang diridhai."

i' ,E\1 e u.F y6 'b';i 
,qW" n 6 WE\1 -i# i,'|,si

(Ibnu Jubair berkata, "Arjaa'iha adalah sesuatu yang belum dibelah

darinya, maka mereka berodo di kedua tepinya. Sqma seperti

perlataanmu, 'alaa arjaa'i bi'r' [di tepi sumur]). Demikian dalam

riwayat An-Nasafi di tempat ini dan dikutip juga oleh Abu Nu'aim.

Pernyataan ini telah disebutkan pula pada pembahasan tentang awal

mula penciptaan.

r6i-ii ?ii qr,14' j1\tu;tr 1*al @t eaadhiyah ortinya

kematian pertamo yang telah aku lalui, dan aku tidak dihidupkan

sesudahnya). Demikian dalam riwayat Abu Dzar. Adapun periwayat

selainnya menukil, tli-ii L+i'n-i 1Xt*udian aku dihidupkan

sesudahnya). Versi pertama lebih shahih dan ia adalah perkataan Al
Farra'. Dia mengucapkan perkataan ini sehubungan firman-Nya dalam

surah Al Haaqqah ayat 27, ti ; tilt 'J€ qA g" 
QYahai kiranya

kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu), dia berkata,

"Maknanya, alangkah baiknya sekiranya kematian adalah yang

pertama telah aku lalui dan aku tidak dihidupkan sesudahnya."

-t$., f\A,'oJ3i:b:t e;yb'* fi';y,1 
georang pun dari

lamu yang dapat menghalanginya [kamiJ. Kata'ahad' [seorangJ bisa
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digunakan untuk bentuk jamak don tunggal). Ini adalah perkataan Al
Farra'. Abu Ubaidah berkata tentang firman-Nya dalam surah Al
Haaqqah ayat 47, UfG * fi'6a 'Katasifatnya adalah sifat untuk

kata jamak, karena kata afuad (seorang) digunakan untuk satu, dua,

dan jamak, baik laki-laki maupun perempuan."

.=i;ir b I W-.,Jrt ,r# i.t SSj gttnu Abbas berkata: Al Watiin

artinyo urat jantung), yaitu urat nadi. Pernyataan ini dinukil Ibnu Abi
Hatim melalui sanad iyang maushul dari Ali bin Abi Thalhah dari

Ibnu Abbas. Kemudian Al Firyabi, Al Asyjai, dan Al Hakim, menukil
dari Atha' bin As-Sa'ib, dad Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Sanad-
nya tergolong kuat, karena berasal dari riwayat Ats-Tsauri dari Atha',
dan Ats-Tsauri mendengarnya sebelum Atha' mengalami kerancuan

hafalan. Pemyataan serupa dikemukakan juga oleh Abu Ubaidah.
Abdur:azzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, "Al Watiin
artinya urat jantung."

,.
; ,* ,)"+ A 5,6 (Ibnu Abbas berkata: Thaghaa artinya

banyak). Pernyataan ini dinukil Ibnu Abi Hatim melalui sanad yang

maushul dari Ibnu Abi Thalhatr, dari Ibnu Abbas, sama seperti itu.
Ab&mazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, "Sampai
kepada kami bahwa ia melampaui (thaghaa) segala sesuatu hingga

mencapai lima belas hasta."

i+L;lh i-+ti,lq i3t (Orang yang zhalim disebut thaghiyah

lrarena banyak melakukon kezhaliman). Ini
Ubaidah. Dia menambahkan, "Dan kekafiran

meriwayatkan dari jalur Mujahid dia berkata,

adalah perkataan Abu
mereka." Ath-Thabari

"Firman-Nya, 'tsiu
ffuu, (mereka dibinasakan dengan sebab thaaghiyah). yakni dengan

sebab dosa-dosa mereka."

* ti us it;st G,b G lt:F db "rn, Jrlir @ikatakan, "thaghat

alal khazzaan" [melimpah dari wadukJ. Sama seperti perkataan,

"thaghaa al maa' ala qaumi nuuh" [air melimpah pada kaum NuhJ).
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Tidak tampak subjek kata kerja 'thaghaf (melampaui), karena ayat
yang disebutkan berkenaan dengan kaum Tsamud sementara mereka
dibinasakan oleh seruan keras. Sekiranya yang dimaksud adalah kaum
Aad, maka pelakunya adalah angin dan ini tidak dikatakan melimpah
dari waduk. Pada pembahasan tentang cerita para Nabi disebutkan,
'atat alal khszzaan (menghancurkan waduk). Adapun teriakan, maka
tidak ada hubungan dengan waduk, maka seakan-akan terjadi
pengalihan dari kata 'atat meryadi thaghat.

Adapun firman-Nya, ou.it *-i *, ftettka air melimpah),

diriwayatkan Sa'id bin Manshur dari As-Sudi, dari Abu Malik dan

Abu Shalih. dari trbnu Abbas. tentang firman-Nya, i-Ci, 
"rb 

rt (ketikq

air melimpah), dia berkata. "Melampaui ukuran waduk, maka ia turun
tanpa takaran dan timbangan."

:6r Jni y*U'jr;t;.;e, (Ghistiin adatah nanah penghuni

neraka yang mengalir). Bagian ini hanya terdapat dalam riwayat An-
Nasafi disebutkan sesudah lafazh'al qaadhiycth', dan ia terdapat juga
dalam riwayat Abu Nu'aim. Ia adalah perkataan A1 Farra' sehubungan

dengan firman-Nya, i++ u ltrW lj ltirtak ada makanan, kecuali

dari ghisliin), dia berkata, "Dikatakan, ia adalah nanah penghuni
neraka yang mengalir."

4,$|y'e;:A:ae t:e F '*'ett|se:
l.';,.Jt:'a?Jt e l-Jt\ gtama selainnya berkata, ,,Firm'an-Nya, ,min

ghisliin' adalah segala sesuatu yang knmu cuci, lalu keluar sesuatu

maka itulah ghisliin. Kata ini mengacu pada pola kata ,fi,liin, dari
kttta ghasl [mencuciJ, seperti luka dan kumhang"). Bagian ini hanya

tercantum juga dalam riwayat An-Nasafi di tempat ini, dan ia telah
disebutkan pada pembahasan tentang awal mula penciptaan.

W*l tr')L-*bi (a,jaaz nakhl artinya pokok-pokok kurma)

Bagian ini hanya terdapat juga dalam riwayat An-Nasafi, dan ia
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dinukil juga oleh Abu Nu'aim, dan telah disebutkan pada pembahasan

tentang cerita para nabi.
,_ t

2'*.{.6. (Baoqiyah sama dengan bagfi,yah [sisaJ). Pemyataan ini

hanya ditemukan juga dalam riwayat An-Nasafi dan dikutip pula oleh

Abu Nu'aim. Ini telah dijelaskan juga pada pembahasan tentang cerita

para nabi.

Catatdn

Pada tafsir surah ini, Imam Bukhari tidak menyebutkan satu

hadits pun yang langsung dari Nabi SAW, padahal ada kemungkinan

termasuk didalamnya hadits Jabir, dia berkata, Rasulullah SAW

bersabda, r-iti Jt-^Lii zt;,3'ii 6 t?r et^. 4'lt; 7 t:rri ol S.osi

f fFi:;; loiainknn kepadaku untuk menceritakan malaiknt

pembm,va Arsy. Antara cupingnya dan tengkuknya sejauh perjalanan

tujuh ratus tahun). Hadits ini diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Abi

Hatim dari Ibrahim bin Thahman dari Muhammad bin Al Munkadir,

dan sanad-nya sesuai kriteria Shahih Bukhari.

372 - FAfTII'L BAARI



d //o

(;r"J;nt'6
70. suRAH sA'A;A sAA'ILUN (Ar MA'AARTO

9'-J' e*;J,) .,-it a & ly ;it u,6'ki :;,4t

F * os v', ,irr, ,a lA" rilr iii*', ,irp\r, a>,*-yr,
o 

lz .z).of u".r-trj LGrlAft 6s-j;r ;t:lr: @y) .a* *
Al Fashiilah" adalahkeiompok ,"rrraun O"O* ,** ,".a"kat dan

menisbatkan diri kepadanya siapa yang menisbatkan diri. Lfs;ruyawae

adaiah dua tangan dan dua kaki serta ujung-ujung. Kulit kepala biasa

juga disebut syawaaf. Apa-apa yang bukan tempat rawan (mematikaili

maka ia adalah syqwaa. Kata 'iziin dan 'izuun artinya lingkaran dan

kelompok-kelompok, bentuk tunggalnya adalah' i z ah.

Keterangan:

(Surah Sa'ala saa'ilun). Kata basmalah tidak tercanturn pada

semua periwayat.

,#- li d.F $t3 ',.>i'^ijit (At Fashiilah adalah ketompok

sesudah bapak yang terdekat dan menisbatkan diri kepadanya). Ini
adalah perkataan Al Farra". Abu Ubaidah berkata, "Al Fashiilah di

bawah kabilah, kemudian al fashiilah adalah kelompok yang

melindungi." Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, "Sampai

kepadaku bahw a.l'a shi i iahny a adalah ibunya yang telah menyusuitrya. "

Ad-Dawudi menukil pandangan yang terkesan ganjil. Dia menyatakan

bahwa Al Fashiilah adalah salah satu nama neraka.

'* og 6j ,it;a q JA oYSt'a:*: ,iirV\r1l:l+:1,i;tt:tqt gu;tl1

,s:y:t|4 & Qisysyowaa adalah dua tangan dan dua kaki serta
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ujung-ujung. Kulit kepala biasa juga disebut syawaat Apa-apa yang
bukan tempat rowan [mematil<anJ maka ia adalah syawaa).Ini adalah

perkataan Al Farra'. Abu Ubaidah berkata, "Asy-Syawaa bentuk

tunggalnya adalah syawoat, yaifu kedua tangan, kedua kaki, serta

kepala manusia." Dia berkata pula, "Aku mendengar seorang

penduduk Madinah berkata, 'lqsya'arrat syanaatii'. Aku bertanya,

'Apa artinya?' Dia berkata, 'Merinding kulit kepalaku'. Asy-Syawaa
juga berarti kaki kuda; dan dalam hal ini tidak dimaksudkan kepala,

sebab mereka biasa menggambarkan kuda dengan kehalusan kedua

pipinya dan kecerahan wajahnya."

i:p A;tri c.*tat j'[l-St Oylrt <U-y> (Kata ,iziin dan ,izuun

artinya ttngkaran dan kelompoO-Orro*ok, brrtuk tunggalnya adalah

'izah). Demikian yang disebutakan dalam riwayat Abu Dzar. Adapun

selainnya tidak mencantumkan kata'al hilaq' (lingkaran), tetapi yang

benar adalah yang mencantumkannya, dan ini adalah perkataan Al
Farra'. Abu Ubaidah berkata, "'Iziin adalah bentuk jamak dari kata

'izah, sama seperti kata tsibah dan tsibin, artinya kelompok-kelompok

yang terpisah-pisah."

Lt*lr ?ujilr tP:| (Yuufidihuun berasal dari kota iifaadh

artinya bersegera). Pernyataan ini hanya tercantum dalam riwayat

An-Nasafi di tempat ini, dan ia adalah perkataan Al Farra'. Kata ini
sudah disebutkan pada pembahasan tentang jenazah.

/ dlcbi'"2*\tf;i 6t A'masy dan Ashim membaca'ilaa

nashb'). Yakni kepada sesuatu yang tertancap dan mereka berlomba

kepadanya. Qira'ah Zaidbin Tsabit adalah'ilaa nushb'. Seakan-akan

an-nushb adalah sembahan-sembahan yang biasa mereka sembah.

Namun, semua penafsiran ini benar. An-Nashb adalah bentuk tunggal

sedangkan an-nushb adalah bentuk mashdar (infrnitifl .

Pernyataan ini tercantum dalam riwayat An-Nasafi di tempat ini

dan disebutkan juga oleh Abu Nu'aim. Sebagiannya sudah dijelaskan

pada pembahasan tentang jenazah. Ia adalah perkataan Al Farra'
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disertai tambahan, "Dalam qira'ah Zaid bin Tsabit disebutkan

nushub." Lalu setelah kalimat, 'batu-batu yang biasa disembah' dia

berkata, "An-Nashb dan on-nushb adalah semakna. Ini adalah bentuk

mashdar dan bentuk jamaknya adalah anshaab. " Maksudnyakata'an-

nushub'adalah bentuk tunggal bukan jamak, seperti kata huqub yang

bentuk tunggalnya adalah afoqaab.
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'l)(''?ry
71. SIIRAH f\rUUH

$r-Is5, ,irts'€i ;:r? ft ju,_ ctrt t:)?3 k frra l11pl)

*iit:9, a:rLi1,;;i ,ifr j;i ,S,y u-sj l((rr n bl
L,, ;', ,se;,rii*; JrtSrx r?1, u"x{u-i rr,si

U,lttt!, q iq ry3 y; q <tit(;> .* i*,r UE
6q>,fi-;i fr$,!i )sjfti q e t 76t'1t';L i:i

,."^*L 
:1t1$9 .$X. tib3. g 4jrj:t,) ,{& i.t ,lu: .61

Athwaar; tingkatan seperti ini dan tingkatan seperti ini.
Dikatakan, 'odaa thauruhu artinya melebihi ukurannya. Arti kata al
kubbaar melebihi kata al kibaar (yang besar). Demikian juga jummal
dan jamiil, karena keduanya lebih mendalam maknanya. Kubbaar
artinya knbiir (yang besar) begitu juga kata kubaar. Orang Arab biasa

mengatakan rajulun hussaan wa jummaal (laki-laki yang bagus dan

tampan). Sama dengan husaan dan jumaal. Kata dayyaar berasal dari

daur, tetapi mengacu kepada pola kata fai'al dari kata ad-dauran,

sebagaimana Umar membaca al hayyul qoryam yang berasal dari kata

qumtu (aku berdiri). Ulama selainnya berkata: Dayyaaran artinya

seseorang. Tabbaaran artinya kebinasaan. Ibnu Abbas berkata:

Midraaran artinya saling mengikuti satu sama lain. lAaqaaran artinya

keagungan.

Keterangan:

(Surah Nuufu). Kata basmalah tidak tercantum pada semua

periwayat.
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rG fjei j & fttl, <t::t?t> (Athwaar; tingkatan seperti ini dan

tinglcatan seperti ini). Bagian ini telah disebutkan pada pembahasan

tentang awal mula penciptaan. Abdtmazzaq meriwayatkan dari

Ma'mar dari Qatadah tentang firman-Nya , t:rt3-b('Jilt -tlj ldan Dia

menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan), yakni nuthfah (setetes

air mani), darah, segumpal daging, kemudian menjadi ciptaan yang

memiliki bentuk lain.

'{:r-i'€| 6j:* (ri i4 (Dikatakan, 'adaa thauruhu artinya

melebihi ukurannya). Ini juga telah disebutkan juga pada pembahasan

tentang awal mula penciptaan.

'#jt:-*: zaq'*i Et.,l*:iV u.*t llt',t'*i )6u
()q ) (Arti kota kubbaar tebih kata kibaar (yang besar). Demikian

juga kata jummal dan jamiil, karena keduanya lebih mendalam

malcnanya. Kubbaar artinya kabiir [yang besorJ, begitu juga dengan

kata kubaay'. Abu Ubaidah berkata tentang firman-Nya dalam surah

Nuuh ayat 22, ()g (k ):rt*i (mereka membuat tipu-daya yang amat

besar), dia berkata, " Kubbaar artinya kabiir (yang besar). Orang Arab

biasa merubah kata kabiir menjadi kubaar, lalu memberinya tasydid

menjadi kubbaar. Kata Al Ktbbaar lebih hebat kandungan maknanya

daripada kubaar. Demikian juga dikatakan kepada seseorang al jamiil
(yang tampan) karena kata ini lebih mendalam maknanya."

".iJ#i;*'t U,til,"o*3,Stb :L* h'r,S p ';'tlti (orang

Arab biasa mengatakan rajulun hussaan atauiummaal flakiJaki yang

bagus atau tampanJ. Bisa juga husaan dan jumaal). AlFarra' berkata

tentang firman-Nya, t:)tg t* :*: (mereka membuat tipu-daya yang

amat besar), 'Al Kubbaar artinya al kabiir (yang besar), demikian juga

dengan kata al kuboar. Orang Arab biasa merubah kata ajab (takjub)

menjadi ujjaab (yang menakjubkan). Sama seperti perkataaan mereka

' r aj ul un huu s s an' atau' j ummaal' (laki-laki yang bagus atau tampan). Ia
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bisa juga disebut 'husaon' dan'jumaal', dan masih banyak lagi kata-
kata yang serupa.

otlr.:r)t 4 JA 4t :\t u (:6;> (Kata 'daltyaar' berasat dari

kata 'daur' tetapi ia mengacu pada p:ola lmta fai'aol' dari kata 'ad-

dauran). Asalnya adalah ad-diiwaar,lalu huruf yang sama digabung
(idhgham). Sekiranya ia mengacu kepada pola kata fa'aal niscaya

menjadi dawaar. Ini adalah perkataan Al Farra'. Uiama selainnya

berkata, "Asal kata dayyaar adalah dawwaar. Huruf waw blla terletak
sesudah ya' mati maka diberi tandafathah lalu diubah menjadi huruf
ya', sepertikata ayyaam dan qaryaam.

'.:,i V €: i6t dt ,* i? 6 (Sebagaimana (Jmar membaca

al hoyyul qawaam, yang berasal dari kata qumtu [aku berdirifi. Ini
juga adalah perkataan Al Farra'. Abu Ubaidah meriwayatkan dalam

pembahasan tentang keutamaan Al-Qur'an dari Yahya bin
Abdunahman bin Hathib, dari bapaknya, dari Umar, bahwa dia shalat

Isya', dia memulai membaca surah Aali Imraan, lalu ayat y^ ft eir f iirr

?#t';ir llttan tidak ada sembahan kecuali Dia yang Maha Hidup

dan Maha Mengayomi). Ibnu Abi Daud meriwayatkan dalam Al
Moshafuif melalui beberapa jalur bahwa Umar membacanya seperti

itu. Hal ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Mas'ud.

tlJi tjrl; ip')ritj gltama selainnya berkata, "Dalryaar artinya

seseorang"). Ia adalatr perkataan Abu Ubaidah disertai tambahan,

"Mereka mengatakan 'laisa bihaa dayyaar walaa ariib'artinya tidak

ada seorang pun.!'

Catatan

Redaksi pernyataan Imam Bukhari tidak menjelaskan secara

pasti siapa yang dimaksud oleh perkataannya, "IJlama selainnya",

maka mungkin dipahami bahwa penjelasan itu ada pada catatan

sumber, tetapi dihapus oleh sebagian periwayat untuk meringkas.
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Namun, dari penjelasan terdahulu telah diketahui bahwa dia adalah Al
rarra .

kla t:tA (fabbaaran artinya kebinasaan). Ini adalah perkataan

Abu Ubaidah juga.

t*;6. t4:rfi, g-g_ rrrri-. ,J+ i;1 16: (Ibnu Abbas berkata:

Midraaran artinya saling mengikuti satu sama lain). Pemyataan ini
dinukil Ibnu Abi Hatim melalui sanad yarLg maushul dari Ali bin Abi
Thalhah dari Ibnu Abbas, sama seperti itu.

z-JI,t t)63 (lVaqaaran artinya keagungan). pernyataan ini

diriwayatkan Sa'id bin Manshur dan Ibnu Abi Hatim dari Muslim Al
Bathin, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya
dalam surah Nuuh ayat 13, tt61 n.it ji;, FJ O (Mengapa kamu tidak

percoya akan kebesaran Allah?), dia berkata, "Yakni kalian tidak
mengetahui keagungan Allah yang sesungguhnya. "
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,:- i, e.Lrtt 1; Lrltt ,>rt-c

1. Firman Auah, Ar*Jb.All6rr| lj tii

" (langan sekali-kali kamu meninggalkan [penyembahan) Wadd,
dan jangan pula Suwa', Yaghuts, yo'uq.,'

(Qs. Nuuh l7llz 23)

t1i:?\t *, u,tL it ,f
'atr Lt; (i, ,S:rZlt a-1* -in 'utr !, Ci ,'.^1; ,,+,,Jt e

2 ,o .orr,' .ri:' .r'l!.l;'b u'-iltt J*i ,-.J J ,rt? U6 o3i,1 i?, ,J4
o 

. . o 
o Y. . I r / l /

.r)<, r5l iy ,ff_utEi ; (i, .ot;*{l u6* b; rxi,

A orL; 'rtt ;;t 5s.t^ ffi .Si l, ,4 
-,j^.J, 

)c: ic-i
v.i, ;t (.t ';i oilX" t;s +t'fr)G- J\tryt"oi p'i

.'o'rJ iut *;, uri'es 6t ;L ,"tli * ur*.dff"i.,. \. L . .5- --=-f ''7-

4920. Dari Ibnu Abbas RA, "Patung-patung yang ada pada kaum
Nuh dikemudian hari berada di kalangan bangsa Arab. wadd milik
suku Kalb di Daumatul Jandal, suwa' milik Hudzail, yaghuts milik
Murad, kemudian pada bani Ghuthaif di Jurf dekat saba', ya'uq milik
Hamdan, sedangkan Nasr milik Himyar untuk keluar Dzi Kara'.
Nama-nama beberapa laki-laki shalih dari kaum Nabi Nuh. Ketika
mereka meninggal, maka syetan mewahyukan kepada kaum mereka,
'Hendaklah kalian membuat patung-patung di majlis-majlis tempat
mereka duduk, dan namailah sesuai dengan nama-nama mereka'.
Mereka pun melakukannya dan patung-patung itu tidak disembah.
Hingga ketika generasi itu meninggal dan ilmu telah hilang maka
patung-patung tersebut disembah. "
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KeteraFean Hadits:

(Bab "(iangan selcoli-kali lcamu meninggallran fpenyembahanJ)
Wadd, dan jangan pula Suwa', Yaghuts, Ya'uq). Judul bab ini tidak
tercantum dalam riwayat selain Abu Dzar.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Ibrahim bin
Musa, dari Hisyam, dari Ibnu Juraij, dari Atha', dari lbnu Abbas RA.
Hisyam yang dimaksud adalah Ibnu Yusuf Ash-Shan'ani. Pada sanad

di atas dikatakan; dari Ibnu Juraij dan Atha' berkata. Kata

penghubung 'dan' berkaitan dengan kalimat yang terhapus. Hal itu
dijelaskan Al Fakihi melalui jalur lain dari Ibnu Juraij, dia berkata,

"Firman-Nya, Gty) | j r\t (lYadd dan tidak pula Suwo), patung-

patung yang dahulu disembah kaum Nuh. Sementara Atha' berkata,

Ibnu Abbas...."

gNL* i, f (Dari Ibnu Abbas). Dikatakan bahwa sanad hadits

ini munqarhi' (terputus), sebab Atha' yang disebutkan dalam sanad-

nya adalah Al Khurasani, dan tidak pernatr bertemu lbnu Abbas.

Ab&rrazzaq meriwayatkan hadits ini dalam tafsirnya dari Ibnu Juraij,

dia berkata: Atha' Al Khurasani mengabarkan kepadaku, dari Ibnu

Abbas. Abu Mas'ud berkata, "Hadits ini tercantum dalam tafsir Ibnu

Jurarj dari Atha' Al Khurasani, dari Ibnu Abbas. Sementara Ibnu

Juraij mendengar tafsir dari Atha' Al Khurasani, bahkan dia hanya

mendengar dari anaknya, yaitu Utsman bin Atha'." Shalih bin Ahmad

bin Hanbal menyebutkan dalam kitab Al llal dari Ali bin Al Madini,

dia berkata, "Aku bertanya kepada Yahya Al Qaththan tentang hadits

Ibnu Juraij, dari Atha' Al Khurasani, maka dia berkata, 'Lemah'." Aku

berkata, "Sesungguhnya dia mengatakan, 'Dikabarkan kepada kami'.

Dia berkata, 'Tidak ada gunanya, ia hanyalah kitab yang diserahkan

kepadanya'." Adapun Ibnu Juraij membolehkan penggunakan kata

'mengabarkan' meskipun hanya diterima dengan cara pemberian kitab

atau lewat surat.
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Al Ismaili berkata, "Dikabarkan kepadaku dari Ali bin Al
Madini, bahwa dia menyebutkan suatu perkataan dari Tafsir lbnu

Juraij yang intinya, 'Dari Atha' Al Khurasani dari Ibnu Abbas'. Lalu

penyalin kitab merasa terlalu panjang bila harus menulis Al Khurasani

di setiap hadits, maka dia pun hanya menuliskan kata 'Atha".

Akhirnya para periwayat yang menukil darinya mengira dia adalah

Atha' bin Abi Rabah." Tampaknya Al Ismaili hendak menyitir kisah

yang disebutkan Shalih bin Ahmad dari Ali bin Al Madini

sebagaimana disinyalir pula oleh Abu Ali Al Jiyani di kitab Taqyid Al

Muhmal.Ibnu Al Madini berkata: Aku mendengar Hisyam bin Yusuf

berkata: Ibnu Juraij berkata kepadaku: Aku bertanya kepada Atha'

tentang tafsir Al Baqarah dan Aali Imraan, lalu dia berkata, "Maafkan

aku karena tindakan ini." Dia berkata, Hisyam berkata, "Maka sesudah

itu apabila dia berkata, 'Atha' berkata', maka diiringinya dengan

perkataannya, 'yakni Al Khurasani'." Hisyam berkata, "Kami pun

menulisnya dan kemudian kami merasa kewalahan", yakni dalam

menuliskan kata 'Al Khurasani' pada setiap hadits. Ibnu Al Madini

berkata, "Hanya saja saya menjelaskan persoalan ini, karena

Muhamrnad bin Tsaur biasa menyebutkan dalam riwayatnya, 'Dari

Ibnu Juraij, dari Atha', dari Ibnu Abbas', lalu dia mengira yang

dimaksud adatatr Atha' bin Abi Rabah.' Al Fakihi mengutip hadits

yang dimaksud dari Muhammad bin Tsaur, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu

Abbas tanpa menyebutkan kata "Al Khurasani". Kemudian

Abdunazzaq menukilnya -seperti terdahulu- seraya menyebutkan kata

'Al Khurasani'."

Hal ini termasuk sesuatu yang dianggap tidak seharusnya

dilakukan Imam Bukhari, sebab bagaimana mungkin persoalan di atas

tidak dia ketatrui. Namun menurut saya, hadits yang dikutip Imam

Bukhari di atas, dinukil oleh Ibnu Juraij dari Atha' Al Khurasani dan

dari Atha' bin Abi Rabah sekaligus. Sikap Atha' bin Abi Rabah yang

tak mau berbicara tentang tafsir tidak berkonsekuensi bahwa dirinya

tidak mau menyampaikan hadits ini dalam persoalan lain yang tidak

berkaitan dengan tafsir, atau saat melakukan pengecekan hafalan
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hadits. Jika tidak demikian, bagaimana mungkin hal itu tersembunyi

bagi Imam Bukhari, padahal dia mempersyaratkan bahwa hadits yang

disebutkan dalam Shahih-nya harus dinukil secara bersambung
(muttashil). Selain itu, dia banyak berpegang kepada gurunya (Ali bin
Al Madini) dalam masalah cacat hadits, dan gurunya inilah yang telah

mengungkap kisah di atas. Asumsi yang saya paparkan ini didukung
oleh sikap Imam Bukhari yang tidak mengutip dari naskah tafsir dari

Atha' Al Khurasani. Bahkan dia hanya menyebutkannya pada dua

tempat; salah satunya di tempat ini dan satu lagi di akhir pembahasan

tentang nikah. Sekiranya persoalan di atas tidak dia ketahui niscaya

dia akan banyak mengutip darinya karena sesuai kriterianya secara

zhahir.

lX. qit e?i y eU€ gjr'ov;\t arb (patung-patung yang

berado pada ksum Nuh dikemudian hari berado di kalangan bangsa

Arab). Dalam riwayat Abdtxrazzaq dari Ma'mar, dari Qatadah
disebutkan, "Itu adalah sembahan-sembahan yang disembah kaum

Nabi Nuh, kemudian disembah oleh bangsa Arab." Sementara Abu
Ubaidah berkata, "Mereka mengatakan bahwa orang-orang tersebut

tadinya adalah Majusi dan ikut tenggelam ketika terjadi banjir besar.

Ketika air telah mengering, maka syetan mengeluarkannya, lalu
menebarkannya di muka bumi." Namun, pendapat bahwa mereka itu
beragama Majusi adalah keliru, sebab kepercayaan Majusi lahir jauh

sesudah zaffiarL tersebut. Meski bangsa Persia mengatakan yang

berbeda dengan itu.

As-Suhaili menyebutkan dalam kitab At-Ta'riif bahwa Yaghuts

adalah Ibnu Syits bin Adam, demikian juga Suwa' dan yang lainnya.

Orang-orang biasa minta keberkahan dari doa-doa mereka. Ketika
salah seorang di arttara mereka meninggal maka dibuatkan patung

yang serupa dengannya, hingga masa Mahla'il. Akhirnya, orang-orang

pun menyembah patung-patung tersebut karena usaha syetan.

Kemudian ia menjadi kebiasaan bangsa Arab pada masa jahiliyah.

Namun, saya tidak tahu darimana mereka mengetahui nama-nama itu;
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apakah dari orang-orang lndia, karena konon mereka adalah bangsa

pertama yang menyembah patung sesudah Nuh, ataukah syetan

mengilhamkan nama-nama itu kepada mereka?"

Apa yang dikatakan Al Ismaili ini dinukil dari Tafsir Baqiy bin
Makhlad.8 Dalam kitab tersebut disebutkan pernyataan serupa seperti

disinyalir Ibnu Askar dalam kitabnya Adz-Dzail. Disebutkan juga

bahwa nama-nama itu sampai ke India dan mereka menggunakannya

untuk nama patung-patung mereka, lalu dimasukkan ke dalam bangsa

Arab oleh Amr bin Luhay.

Menurut keterangan Urwah bin Az-Zubair, mereka adalah anak-

anak Adam AS. Wadd adalah anak tertua di antara mereka dan paling

berbakti. Demikian juga yang diriwayatkan Umar bin Syabah dalam

kitab Makkaft melalui Muhammad bin Ka'ab Al Qurazhi, dia berkata,

"Adam memiliki lima orang putra..." lalu dia menyebutkan nama-

nama mereka, dan berkata, "Mereka adalah ahli ibadah. Ketika
seorang mereka meninggal, maka mereka sangat sedih karena

kematiannya, maka syetan datang dan membuatkan gambamya untuk

mereka." Kemudian dia menyebutkan hal serupa terhadap setiap salah

seorang mereka. Di dalamnya dikatakan juga, "Maka mereka

menyembahnya hingga Allah mengutus Nabi Nuh." Dalam versi lain

disebutkan bahwa yang membuat patung-patung para ahli ibadah

tersebut adalah seorang laki-laki keturunan Qabil bin Adam.

Al Fakihi meriwayatkan dari Ibnu Al Kalbi, dia berkata, "Amr

bin Rabi'ah memiliki sahabat jin. Suatu ketika sahabatnya itu datang

dan berkata, 'Penuhi panggilan Abu Tsumamah, masuklah, kemudian

datanglah ke pesisir Jeddah, engkau dapatkan di sana patung-patung

telah disiapkan, lalu bawalah patung-patung itu ke Tihamah, dan

ajaklah bangsa Arab untuk menyembahnya niscaya mereka akan

patuh'." Dia berkata, "Amr datang ke pesisir Jeddah dan mendapati

Wadd, Suwa', Yughuts, Ya'uq, dan Nasr. Ia adalah patung-patung

8 Demikian yang tertulis dalam salah satu naskah. Sementara dalam naskah lain
disebutkan,'Ibnu Khalid'.

384 - FATHUL BAARI



yang disembah pada masa Nabi Nuh dan Idris. Kemudian banjir di

masa Nabi Nuh membawa patung-patung tersebut ke tempat ini dan

tertimbun pasir. Amr kembali membersihkannya dan membawanya ke

Tihamah, lalu dia datang saat musim haji seraya mengajak untuk

menyembahnya hingga orang-orang pun menuruti ajakannya. Amr bin

Rabi'ah adalah Amr bin Luhay seperti telah dijelaskan.

J:.t..;+Jrr !ti-j6| ,ru \i rli6taapun t(add adatah mitik bani

Kalb di Daumatul Jandal). Ibnu Ishaq berkata, "Ia berada pada Kalb

bin Wabrah bin Qudha'ah." Saya (Ibnu Hajar) katakan, Wabrah adalah

Ibnu Taghlib bin Imran bin llhaf bin Qudha'ah. Daumatul Jandal

adalah salah satu kota di Syam, dekat Irak.

,f$.Ue 4tX, $12 (Adapun Suwa' adalah milik Hudzail). Abu

Ubaidah menambahkan, "Ibnu Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar,

mereka berada dekat Makkah." Ibnu Ishaq berkata, "Suwa' berada di

tempat tinggal mereka yang disebut Ruhath di wilayah Hijaz dari arah

pesisir."

P 4.i t:l,U*LtA-$'l l,tdapun Yaghuts adatah mitik

Murad, kemudian milik bani Ghuthaifl. Dalam mursal Qatadah

disebutkan, "Ia adalah milik bani Ghuthaif bin Murad." Dia adalah

Ghuthaif bin Abdullah bin Najiyah bin Murad. Al Fakihi

meriwayatkan dari jalur Ibnu Ishaq, dia berkata, "Ia lebih sejahtera

daripada Thai'. Kemudian Jars bin Mudzjih mengambil Yaghuts untuk

Jarsy.

:i- @i Jurfl. Dalam riwayat Abu Dzar dari selain Al

Kasymihani disebutkan "Di Jauf'. Kemudian dinukil juga dari Abu

Dzar melalui Al Kasymihani, "Di Juruf'. Demikian juga halnya dalam

mursal Qatadah. An-Nasafi menyebutkan dengan kata "Di Juun".

Kemudian selain Abu Dzar menambahkan, "Di Saba'."

o'r*rr, lU;tEi ti!;"61t (Adapun Ya'uq adalah milik Hamdan). Abu

Ubaidah berkata, "Ia berada pada komunitas Hamdan dan Murad bin
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Madzjih." Al Fakihi meriwayatkan dari Ibnu Ishaq, dia berkata,

"Khaiwan, marga Hamdan menempatkan Ya'uq di negeri mereka."e

g>u-3Jr gi lU. 
'4_U€0"*,i?t (Adapun Nasr adatah milik

Himyar untuk keluarga Dzu Kala'). Dalam riwayat mursal Qatadah,
"Bagi Dzu Kala' dari Himyar." Al Fakihi menambahkan dari Abu
Ishaq, "Mereka mengmpatkannya di negeri Himyar."

Si f'jU4.b JE:LY;Ilri'1 @an Nasr. Namct-nama orong-

orang Shalih dari kaum Nabi Nuh). Demikian yang mereka sebutkan.

Kata "Nasr" tidak tercantum pada selain riwayat Abu Dzar, dan ini
lebih tepat. Salah seorang pensyarah Shahih Bukhari mengklaim

bahwa kata "dan Nasr" tidak benar. Demikian juga yang saya baca

dalam tulisan tangan Ash-Shadafi pada catatan kaki naskahnya.

Kemudian pensyarah ini berkata, "Kesimpulan yang dikatakan

sehubungan dengan patung-patung ini ada dua pendapat. Pertama, ia

berada pada kaum Nabi Nuh. Kedua, ia adalah nama-nama orang-

orang Shalih... hingga akhir kisah itu. Saya (Ibnu Hajar) katakan,

bahkan semua itu kembali kepada satu pendapat. Kisah orang-orang

Shalih merupakan permulaan kaum Nuh menyembah patung.

Kemudian perbuatan mereka diikuti oleh generasi sesudahnya.

ijJ' 't-';i *'J)i3n^ ttl 
'f 

i# lJ (Betum disembah hingga

setelah generasi pertama meninggal dan ilmu telah hilang). Demikian

yang mereka sebutkan. Sementara Abu Dzar dan Al Kasymihani

menyebutkan, "Dan ilmu dihapus", yakni pengetahuan tentang patung-

patung itu secara khusus. Al Fakihi meriwayatkan dari Ubaidillah bin

Ubaid bin Umair, dia berkata, "Patung-patung pertama kali diadakan

pada masa Nabi Nuh. Saat itu anak-anak sangat berbakti kepada orang

tua mereka. Ketika seorang bapak meninggal, maka anaknya sangat

kalut dan tidak dapat bersabar rnenghadapinya, maka dia membuat

e Lihat kitab kesepuluh daripada Al Iklil karya Al
terdapat penyebutan nasab keluarga Khaiwan bin
Hasyid.
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patung yang serupa dengan bapaknya. Setiap kali dia merindukan
bapaknya, maka dia pun memandangi patung itu. Kemudian dia
meninggal, lalu anak-anaknya juga melakukan terhadapnya seperti
yang dia lakukan terhadap bapaknya. Mereka pun melakukan hal ini
turun temurun hingga datanglah generasi baru. Mereka berkata,

'Tidaklah bapak-bapak kita membuat patung-patung ini melainkan ia
adalah sembahan-sembahan mereka'. Maka mereka pun
menyembahnya."

Al Waqidi berkata, "Adapun Wadd sama seperti bentuk laki-
laki, Suwa' seperti bentuk perempuan, Yaghuts seperti bentuk singa,
Ya'uq seperti bentuk kuda, dan Nasr seperti bentuk burung." Namun,
pendapat ini tergolong syadz. Adapun yang masyhur bahwa mereka
berbentuk manusia. Ini juga merupakan indikasi dari riwayat
terdahulu tentang latar belakang penyembahan patung-patung
tersebut.
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72. SURAH QUL UUHIYA (Al JINI9

t:rr"i (rrJl ,c6 i.t Jv

Ibnu Abbas berkata, " Lib adon artinyrap.rotorg-i.nlronr. "

1. Bab

*\,'u ltl;;3At i,Ss /& Itf ;; i * *
'p'b ti') ,bt?Jo 6; e 4uG *.rL,-oi u ab C *)
/,+#;'{;:},1-1A, W'$'.,'rr"*ar * ;; utAt

. , z tzz ) z tzz| ,l/d*,\i:, ,rt1l)t ; fu t'-*. b :t3iur 9ts U :lrJtir

6l;v te;iL i o\,,At f ;r'& Jv t1 iJs ,-jbr
traati .>'t*L.5jt ;i,r r-ri r-1 trrulu 4.16: er\t o16
,a-4.'Jf- alr ;\t't.ts 11 c,:'fu1,6: ,-e-,\t o16 ti:;,

l-

at Jy, J\";tA. *tp; rlt ,fuv iJu e"(Jr r;t
;c ti -bGL g;,)\:a ;; *, *; * \' *
6ijr v-^ t jta { 5i* o1'1)r rrl; Ai ,frt iy'* "t;.>:\

t zz

6';6- $vtC'; d\tr*;q# .,;At ;t ,;'t'&'Jc
.rl-,;i d:r'!-a "J, ,u rAv *t1t Jl e+- t?L tfr'-i G; tiy
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o J'-zzzzo

,Y -P eor'dl

s'Ct€J,h i-'i !r\tJ," ^:,: ,*,y:
.l'*:ri'r g\qrl 6;: <i7tr

'* ht i;lr,

4921. Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"Rasululah SAW berangkat bersama sekelompok sahabatnya menuju
pasar Ukazh, dan telah dihalangi antara syetan-syetan dengan berita
langit, lalu dikirimlah suluh api kepada mereka. Syetan-syetan

kembali dan berkata, 'Ada apa dengan kalian?' Mereka menjawab,

'Dihalangi arfiara kami dengan berita langit serta dikirimkan kepada

kami bola api'. Ia berkata, 'Tidaklah dihalangi antara kalian dengan

berita langit melainkan karena suatu kejadian. Berangkatlah ke timur
bumi dan barat dan perhatikan apakah urusan yang telah menghalangi

antara kalian dengan berita langit?"' Dia berkata, "Berangkatlah

mereka ke arah Tihamah sampai kepada Rasulullah SAW di Nakhlah

dalam perjalanan ke pasar Ukazh, dan beliau sedang mengimami para

sahabatnya shalat Shubuh. Ketika mereka mendengar Al Qur'an,
maka mereka mendengarkannya dengan baik. Mereka berkata, 'Inilah
yang telah menghalangi antara kalian dengan berita langit'. Di sanalah

mereka kembali kepada kaum mereka dan berkata, 'Wahai kaum kami,

sesungguhnya kami telah mendengar Al Qur'an yang menakjubkan,

memberi petunjuk kepada jalan yang lurus dan kami beriman

kepadanya, dan sekali-kali kami tidak akan mempersekutukan sesuatu

dengan Tuhan kami'. Lalu Allah menurunkan kepada Rasul-Nya,

'Katakanlah; telah diwahyukan kepadaku bahwa sekelompok jin
mendengarknn... 'hanya saja diwahyukan kepadanya perkataan jin."

Keterangan:

(Surah Qut Uufuiyal. Demikian yang mereka sebutkan. Surah ini
juga biasa disebut surah Al Jinn.

tr 
1joi 1r.l.J; :gr,(.n Ut Iti (Ibnu Abbas berkata, "Libadan artinya

penolong-prrotoU"l. Pernyataan ini diriwayatkan At-Tirmidzi di
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bagian akhir hadits Ibnu Abbas yang disebutkan pada bab di atas. Ibnu

Abi Hatim menukilnya melalui sanad yarrg maushul dari Ali bin Abi

Thalhah dari Ibnu Abbas sama seperti ini. Mayoritas membacanya

"libadan". Sedangkan Hisyam membacanya "Lubadan". Menurut

bacaan mayoritas, kata itu adalah jarnak dari kata libdah, seperti kata

qirbah jamaknya qirab. Adapun libdah adalatr sesuatu yang dipilin,

yakni tersusun sebagiannya di atas sebagian yang lain, maka ini juga

yang terpakai pada kata'rambut dipilin'. Maknanya, hampir-hampir jin

membentuk kelompok-kelompok yang saling bersusun satu sama lain

dan berdesak-desakan seperti rambut yang dipilin.

Adapun kata lubadan adalah bentuk jaroak dari kata lubdah,

seperti kata ghurfaft jamaknya ghuraf. Maknanya, mereka itu adalah

satu kelompok yang sangat banyak jumlahnya, sebagaimana firman-

Nya, "maelan lubadan", artinya harta yang sangat banyak. Kemudian

dinukil dari Abu Amr dengan kata lubudan. Dikatakan, ia adalah

jarnak dari kata labuud, seperti kata shubura jamak dari kata shabuur.

Ibnu Muhaishin membacanya "lubdan". Seakan-akan bacaan ini sama

seperti yang sebelumnya, hanya saja lebih dipermudah. Sementara itu

Al Jahdari membacanya lubbada. jarnak datr laabid. Sama halnya

dengan kata sujjad dari kata saajid. Akan tetapi semua versi bacaan

ini kembali kepada satu makna, yaitu jin berdesak-desakan kepada

Nabi SAW ketika mereka mendengar bacaan Al Qur'an. Makna inilah

yang menjadi pegangan. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari

Qatadah, dia berkata, 'dti ,,yt Y,t:li *t y h' ,,I1" !' l?;i" 6
jr; hr 'i'11 qiir irSr 1.16 fi!4'ot ,sb t*rt (Ketitra Rasututlah SAta

berdiri, maks bangkittah iin dan manusia dengan bersungguh-

sungguh untuk memadamlcan cahaya yang diturunkan Allah ta'ala).

Dari segi redaksi ia sesuai dengan qira'ah yang masyhur, tetapi ada

perbedaan dari segi makna.
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L-bk L-Ai. (Bakhsan artinya pengurangan). Bagian ini hanya

tercantum dalam riwayat An-Nasafi. ra telah disebutkan pada
pembahasan tentang awal mula penciptaan.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Musa bin Ismail,
dari Abu Awanah, dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu
Abbas RA. Abu Bisr adalah Ja'far bin Abu Wahsyiah.

F: rlliitt &b lt Jt"j'[t$r 6asulultah SAW berangtrat).

Demikian Imam Bukhari meringkasnya di tempat ini dan pada
pembahasan tentang sifat shalat. Abu Nu'aim meriwayatkannya daram
kitab Al Mustakhraj. dari Ath-Thabraani, dari Mu'adz bin Al
Mutsanna, dari Musaddad (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini),
lalu pada bagian awalnya diberi tambahan, "Rasulullah sAw tidak
membacakan (Al Qur'an) kepada jin dan tidak pula melihat mereka
pergi.. . ". Demikian juga yang diriwayatkan Muslim, dari Syaiban bin
Farukh, dari Abu Awanah, sama seperti sanad yang dikutip Imam
Bukhari. Seakan-akan Imam Bukhari menghapus redaksi ini, karena
Ibnu Mas'ud telah menetapkan bahwa Nabi SAW membacakan (Al
Qur'an) kepada jin, maka ia lebih dikedepankan daripada penafian
Ibnu Abbas. Hal ini telah disinyalir Imam Muslim, dia menyebutkan
riwayat Ibnu Mas'ud tersebut sesudah hadits Ibnu Abbas di atas. Dia
berkata; dari Ibnu Mas'ud. dari Nabi SAW, beliau bersabda, 4trt grii
oT -iir y '.:t? 1;;'*aLh,ti'oa[r getan datung kepadaku penyeru jin

dan aku berangkat bersamanya. Aku pun membacaknn Al Qur'an
kepadanya). Namun, mungkin kedua riwayat ini dipahami dalam
kejadian yang berbeda, seperti yang akan dijelaskan.

a'.tL,*f ',1*." .!l (Bersama sekelompok sahabatnya). pada awal

pembahasan kenabian di bab "Penyebutan Jin" disebutkan bahwa

menurut Ibnu Ishaq dan Ibnu Sa'ad kejadian itu berlangsung pada

bulan Dzulqa'dah tahun ke-10 kenabian. Ketika itu Nabi SAW keluar
menuju Tha'if, kemudian kembali. Pendapat ini dikuatkan oleh
redaksi hadits di atas, "Sesungguhnya jin melihatnya shalat shubuh
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mengimami para sahabatnya." Shalat fardhu disyariatkan pada malam

Isra'. Sedangkan menurut pendapat yang kuat, isra' terjadi dua atau

tiga tahun sebelum hijrah, maka kisah itu terjadi sesudah Isra'.

Namun, pendapat ini cukup musykil ditinjau dari sisi lain, sebab

kesimpulan dalam kitab Ash-Shahih seperti disebutkan pada

pembahasan tentang awal mula penciptaan serta yang disebutkan Ibnu

Ishaq, bahwa beliau keluar ke Tha'if tidak didampingi oleh para

sahabatnya, kecuali Zaidbin Haritsatr. Sementara pada hadits di atas

disebutkan, "Beliau berangkat bersama sekelompok satrabatnya."

Maka mungkin ini adalah keberangkatan yang lain. Hanya saja

mungkin dikompromikan bahwa ketika kembali, beliau bertemu

sekelompok sahabatnya, lalu mereka pun menyertai beliau.

!* 9; dt,{x, pasar Ukazh).Ini adalah tempat perkumpulan

yang terkenal pada bangsa Arab. Bahkan ia merupakan momen

terpenting bagi mereka. Ia adalah kebun kurma yang terletak di suatu

lembah antara Makkah dan Tha'if. Posisinya lebih dekat ke Thaif

sekitar sepuluh mil. Ia berada sebelum Qarn Manazil, sekitar satu mil
dari jalur mereka yang datang dari Shan'a Yaman ke Makkah.

Al Baki berkata, "Pertama kali hal ini diadakan 15 tahun

sebelum peristiwa gajah, lalu eksis sebagai pasar hingga tahun 129 H.

Saat itu, kaum Khawarij sekte Haruriyah menguasainya dan kegiatan

pasar pun terhenti hingga sekarang. Konon masyarakat jahiliyah

berkumpul di sana selama bulan Syawal. Di sana berlangsung

transaksi jual-beli dan saling berbangga satu sama lain. Para penyair

pun melantukan syair-syair mereka unhrk kemajuan yang telah dicapai

kaumnya.

Tempat mereka berkumpul di Ukazh dinamakan Ibtida'. Di

tempat ini terdapat satu batu besar dan mereka thawaf di

sekelilingnya. Setelah itu, mereka datang ke Majinnah dan tinggal 20

malam bulan Dzulqa'dah. Kemudian mereka datang ke Dzul Maiaz

yang terletak di belakang Arafah dan menetap hingga waktu haji

datang. Sebagian masalah ini telah disebutkan pada pembahasan
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tentang haji. Ibnu At-Tin berkata, "Kalimat 'pasar ukazh' termasuk
menisbatkan sesuatu kepada dirinya sendiri." Namun, berdasarkan

keterangan terdahulu bahwa pasar diadakan di satu tempat tertentu di
wilayah Ukazh, yaitu Ibtida', maka pemyataan Ibnu At-Tin tidak
tepat.

(illr W +\t2 ,t3r -* U1 *#t';,a. (Antara syetan dan

berita langit, serta dikirimkan suluh api kepada mereka). Kata syuhub
merupakan bentuk jamak dari kata syihaab (suluh api). Secarazhahir,
pencegahan dan pengiriman suluh api itu terjadi setelah masa yang

disebutkan itu. Namun, yang diindikasikan riwayat-riwayat tersebut

bahwa yang demikian terjadi pada awal kenabian. Hal ini juga

termasuk perkara yang menguatkan perbedaan masa kedua kisah itu,
bahwa kedatangan jin untuk mendengar Al Qur'an berlangsung dua

tahun sebelum Nabi keluar ke Thaif. Tak ada yang menggoyahkan hal

itu kecuali lafazh pada hadits ini, "Sesungguhnya mereka melihatnya
shalat Shubuh mengimami sahabat-sahabatnya", sebab terkandung

kemungkinan kejadian itu sebelum diwajibkan shalat di malam Isra',
karena diketahui secara pasti bahwa beliau SAW mengerjakan shalat

sebelum Isra'. Demikian juga para sahabat-sahabatnya. Hanya saja

terjadi perbedaan apakah ada shalat yang difardhukan sebelum shalat

lima waktu, ataukah tidak a.da? Atas dasar ini, maka benarlah

perkataan mereka bahwa kewajiban shalat awalnya adalah satu shalat

sebelum matahari terbit dan satu shalat sebelum matahari terbenam.

Hujjah dalam hal ini adalah firman Allah, {$'S-$ et: y|ei
4}f ',Pt n*lt (bertasbihloh memuji Tuhanmu sebelum matahari

terbit dan sebelum terbenamnya), dan ayat-ayat lain yang serupa.

Dengan demikian penggunaan 'shalat shubuh' pada hadits di atas

dikaitkan dengan waktu pelaksanaan, bukan berarti ia adalah salah

satu shalat yang difardhukan di malam Isra', sehingga dapat dikatakan

kisah jin terjadi lebih dahulu di awal masa kenabian. Pandangan ini
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yang tidak disitir oleh seorang pun yang membahas hadits ini
sepanjang yang saya ketahui.

At-Tirmidzi dan Ath-Thabari menukil hadits di bab ini dengan

redaksi yang terhindar dari kemusykilan di atas. Keduanya mengutip

dari Abu Ishaq As-Subai'i, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas RA,

dia berkata, aAKr ti; $$ ;i o';,*-6fur 
"r;1Jr 4u;d 4, lU

&',;t 4 Ai ,ryl.'o'j<!t 4iriu rtii ,G;'o'k ryo 6*i W r'titi
i't).i }-t wr,ii-irt, ,f T 'i:* t4 *i:" h' (Jin naik ke

langit dunia mendengarkan wahyu. Apabila mereka mendengar suatu

kolimat mako mereka menambahnya berlipat ganda. Kalimat tersebut

adalah benar dan apa yang mereka tambahkan adalah batil. Ketika

Nabi SAW diutus mereka dicegah melakukan hal itu. Bintang-bintang

pun tidak dilemparkan kepada mereka sebelumnya).

Ath-Thabari meriwayatkan pula bersama Ibnu Mardawaih serta

selain keduanya dari Atha' bin As-Sa'ib, dari Sa'id bin Jubair, dan di

bagian awalnya disebutkan , .. ?'-Jlt'otl;";- 1;3r e:6'4,oU
ri,12 

"r;J)r q e., ?f,n ;r't y io' .,,; 'rflt 4\t,u.k'i t1*)

t'trtt qrtiics.rr\\r #i LitG'jrt tte'ni J;u"i ,J;,n t're<tu,
;d}).'#'i J\t f.ilt'JLt ott."(Jr '#itlr^ tiuiu: ,p *it
9?l1i ) F(i-1 ,,g,r i4 Sui ,a:r{tey j;: ,afi d.t}t Jttt*
]L\,t'itT ;e q4.tdi iJ W, "'tW 4, t't:fJ, 4'#,u; b$ r*qi
aa :r.ig'f{'Jui' ,qbi ftr\i ,is u e!">,'; f :\r eub ,$t
ii;irr gi,&r'n-!t'# Jdt q,:F FtJ:;; ,L:tAr ,!:b (Dahutu iin

memiliki tempat-tempat duduk di langit tempat mereka mendengar

wahyu ... kettka mereka dalam keadaan demikian, Nobi SAII| pun

diutus, makn syetan-syetan diusir dari langit dan mereko dilempari

dengan planet-planet. Tak satu pun di antaro mereka yang naik

melainkan terbalcar. Penduduk bumi menjadi panik larena planet'

planet yang mereka lihat, dimana hal itu belum pernah ada
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sebelumnya. Mereko berknta, "Binasalah penghuni langit." Adapun

yang pertama kali menyadari hal itu adalah penduduk Tha'if. Oleh

karena itu, mereka segera mendermaknn harta benda dan

memerdekakan budak-budak. Maka seorqng laki-laki berkata kepada

mereka, "Celakalah kamu, jangan knmu binasaksn harta benda kamu,

sesungguhnya tandalanda kamu dari planet-planet yang dapat kamu

jadikan petunjuk belum jatuh." Maka mereks pun menghentiknn

perbuatan tersebut. Iblis berknta, "Pasti telah terjadi sesuatu di

bumi." Maka didatangkan kepadanya tanah dari setiap penjuru bumi

dan ia menciumnya, lalu ia berknta tentang tanah Tihamah, "Di sini

kejadian itu berlangsung." Akhirnya, ia mengutus sekelompok jin ke

tempat itw, don merekolah yang mendengar Al Qur'an).

Abu Daud meriwayatkan dalam kitab Al Mab'ats dari Asy-Sya'bi

bahwa orang yang mengatakan perkataan itu kepada penduduk Tha'if
adalah Abdu Yalil bin Amr. Dia seorang yang buta. Dia berkata

kepada kaumnya, "Jangan terburu-buru dan perhatikanlah. Apabila

bintang yang dilemparkan itu adalah yang biasa dikenal berarti

kebinasaan manusia telah dekat. Namun, bila tidak dikenal, maka itu

karena suatu kejadian. Mereka pun memperhatikannya dan ternyata

bukan bintang yang dikenal. Tidak berapa lama kemudian mereka pun

mendengar diutusnya Nabi SAW"" Riwayat ini dinukil juga Ath-

Thabari dari As-Sudi secara panjang lebar. Demikian pula

diriwayatkan Ibnu Ishaq -tanpa sanad- dalam kitab Mukhtashar lbnu

Hisyam. Dia menambahkan dalam riwayat Yunus bin Bukair seraya

menyebutkan sanad-nya dari Ya'qub bin Utbah bin Al Mughirah bin

Al Akhnas, dari Abdullah bin Abdullah, bahwa seorang laki-laki dari

Tsaqif yang bernama Amr bin Umayyah termasuk manusia yang

sangat brjak; Dialah orang pertama yang terlihat panik saat bintang-

bintang dijadikan peiempar syetan. Lalu disebutkan seperti kisah di

atas.

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari jalur lain dari Ya'qub bin Utbah,

dia berkata, "Bangsa Arab yang pertama kali tampak panik ketika
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bintang dilemparkan adalah Tsaqif. Mereka datang kepada Amr bin
Umayyah." Pernyataan serupa disebutkan juga oleh Amr bin Bakkar

dalam kitab An-Nasab seraya menisbatkan perkataan -yang dikatakan

sebagai perkata-n- Abdu Yalil tersebut kepada Utbah bin Rabi'ah.

Maka barangkatr keduanya sama-sama mengatakannya. Riwayat-

riwayat di atas semuanya menunjukkan bahwa kisah ini terjadi di awal

masa kenabian, dan inilah yang menjadi dasar.

Kemudian Iyadh, Al Qurthubi, An-Nawawi dan lainnya

mempermasalahkan hal lain dari hadits itu. Iyadh berkata, "Makna

lahir riwayat itu menyatakan bahwa pelemparan dengan suluh api

tidak ada sebelum diutusnya Nabi SAW. Hal ini dipahami dari

pengingkaran syetan kepadanya dan usaha mereka untuk mengetahui

penyebabnya. Oleh karena itu, praktek perdukunan sangat marak di

kalangan bangsa Arab dan keputusan mereka dijadikan pedoman.

Sampai penyebabnya diputuskan dengan dihalangi antara syetan

dengan berita langit, seperti firman Allah dalam surah ini ayat 8-g, tSi:)

,p *J'y6 E "k 
g 6?: (*: tg.t:, uy c,X auVg it;,Ur ca

(;-e ;13.#'^: t7;ifr g;X (Dan sesungguhnya knmi telah mencoba

mengetahui [rahasial langit, mqka kami mendapatinya penuh dengan

penjagaan yong kuat dan panah-panah api, dan sesungguhnya knmi

dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk

mendengar-dengarkan [berita-beritanyaJ, tetapi sekarang

barangsiapa yang [mencobal mendengar-dengarknn [seperti ituJ

tentu aknn menjumpai panah opi yong mengintai [untuk
membakarnyar. Begitu pula firman-Nya dalam surah Asy-Syu'araa'

ayat2l2,tr:tia #t f ft\ (Sesungguhnya mereka benar-benar

dijauhkan daripada mendengar Al Qur'an itu). Lalu disebutkan juga

sya'ir-sya'ir Arab yang mengungkapkan keheranan dan pengingkaran

atas pelemparan itu, karena belum dikenal sebelum kenabian. Maka ia

menjadi salah satu bukti kenabian beliau SAW. Keterangan ini

dikuatkan oleh pengingkaran syetan dalam hadits di atas." Dia
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berkata; Sdbagian merbka bgrkata, "p63[.pattah api senantiaia

dilemparkan sejak dunia ini diciptakan. Mereka berdalih dengan

sya'ir-sya'ir Arab yang bercerita tehtang itu." Dia berkata, "Pendapat

ini diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas dan Az-Ztthfr. Bahkan Ibnu
Abbas meriwayatkan tentang ini satu hadits yang langsung

dinisbatkan kepada Nabi SAW. Az-Zuhi menanggapi mereka yang

menyanggah pandangannya dengan berdalil pada firman-Nya, '#
r3Jj q(J 'i l+;"l,f r t; 

..; 
(tetapi sekarang barangsiapa yang

[mencobal mendengar-dengarkan [seperti ituJ tentu akan menjumpai

panah api yang mengintai [untuk membakarnya), dia berkata,

'Maksudnya, persoalannya semakin diperketat dan diperkeras'. "

Hadits yang disinyalir oleh Iyadh itu diriwaya&an Imam Muslim
dat'. Az-Zrhi, dari Ubaidillah, dari Ibnu Abbas, dari beberapa laki-
laki Anshar, mereka berkata, frr,1"'[i"JLi y 1' ,p d, * e
*+e.ir 4: q't fi fi4s,'olit nx ,; i,Sri ;rc"'tt (Kami berada di sisi

Nabi SAW, tiba-tiba dilemparkan bintang dan tampak menyala-nyala.

Dia bertanya, "Apo yang kamu kotalran di masa jahiliyah apabila
yang ini dilemparkan?"). ,\bdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dia

berkata, "Az-Ztthi ditanya tentang bintang-bintang, apakah ia biasa

dilemparkan pada masa jahiliyah? Dia menjawab, 'Ya, tetapi ketika
Islam datang, maka lebih diperketat dan diperkeras'." Ini adalah cara

menggabungkan yang cukup bagus.

Mungkin juga kalimat, "Apabila ia dilemparkan di masa
jahiliyah", yakni masa jahiliyah bagi mereka yang sedang diajak
berbicara, maka tidak ada keharusan jika hal itu terjadi sebelum

kenabian, sebab pembicaraan itu ditujukan kepada kaum Anshar yang

masih berada di masa jahiliyah sesudah masa kenabian. Hal itu karena

mereka tidak masuk Islam kecuali sekitar 13 tahun sesudah Nabi

SAW diutus. As-Suhaili berkata, "Pelemparan dengan menggunakan

bintang telah ada sejak dahulu. Ia telah disebut-sebut oleh para
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penya'ir klasik Arab jahiliyah dalam karya-karya mereka, aeperti Aus

bin Hajr, Bisyr bin Abi Hazim, dan lainnya.

Al Qurthubi berkata, "Dalam hal ini harus dilakuan

penggabungan riwayat-riwayat yang ada, batrwa sebelum pengutusan

Nabi SAW, bintang tidak dilemparkan untuk memutus pendengaran

syetan dengan berita langit, tetapi terkadang dilemparkan dan

terkadang tidak, dilemparkan dari satu sisi. dan tidak dari semua sisi.

Hal itu diisyaratkan oleh firman-Nya dalamsurah Ash-shaaffaat ayat

g-9, rliyli *-i,E }S l oit t" (dan mereka dilempari dari segala

penjuru dalam keadaan terusir).

Kemudian saya dapati keterangan dari Wahab bin Munabbih

yang dap{ menghilangkan kemusykilan dan memadukan perbedaan

riwayat-riwayat yang ada. Dia berkata, "Iblis naik ke langit dan

menjelajah sesuai kehendaknya. Ia tidak dilarang sejak Adam

dikeluarkan dari surga sampai Isa diangkat. Pada saat itulah, dia mulai

dihalangi dari empat langit. Ketika Nabi kita diutus, maka beliau

dihalangi dari tiga langit. Oleh karena itu, dia dan tentaranya mencuri

berita, lalu dilempari dengan bintang-bintang." Pemyataan ini

dikukuhkan oleh riwayat Ath-Thabari dari Al Aufi dari Ibnu Abbas,

dia berkata, "Sungguh langit tidak dijaga di masa antara Isa dan

Muhammad. Ketika Muhammad diutus, maka langit dijaga dengan

ketat dan syetan-syetan dilempari. Mereka pun mengingkari hal itu."

Kemudian dari jalur As-Sudi, dia berkata, "Sesungguhnya langit tidak

dijaga kecuali jika di bumi ada nabi atau agama yang akan

dimenangkan. Adapun syetan-syetan telah menyiapkan tempat-tempat

duduk di langit untuk mendengarkan berita tentang apa yang terjadi.

Ketika Muhammad diutus, maka mereka dilempari."

Az-Zain bin Al Manayyar berkata, "Makna zhahir riwayat

menyatakan bola-bola api tersebut tidak dilemparkan. Namun,

sebenarnya tidak demikian, berdasarkan indikasi hadits Imam Muslim.

Adapun firman Allah, t:t-:e 16.W'i.rar- ilr #.W ftetapi sekarang



borangsiapa yang fmencabal mercdengar-dengarlwfi', {seperti ituJ

tentu akan menjumpai panah api ysng mengintai {untuk
membalcarnyafl, maknanya bola-bola api biasa dilempa,rkan dan

terkadang mengenai sasaran, terkadang pula tidak. Adapun sesudah

kenabian beliau SAW, maka lemparan itu menimpa rnereka terus

menerus dan hal itu diungkapkan dengan 'pengawasan', sebab yang

rnengawasi sesuatu tidak akan pernah meleset darinya. Untuk itu, hal

yang baru adalah tepatnya lernparan mengenai sasaftm terus-menerus,

dan bukan pelemparan itu sendiri.n

Mengenai perkataan As-Suhaili, "Sekiranya panah api tidak

pernah meleset tentu syetan tidak akan mencobanya lagi."

Jawabanny4 "Mungkin saja syetan tetap nnencoba meski mereka

yakin akan ditimpa eonah api. Hal itu mereka lakukan dengan harapan

bisa mancuri berita dan rnenyampaikan kepada yang lainnya sebelum

ditimpa panah api. Kernudian penctui b€rita itu sendiri tidak peduli

akan ditimpa bola/panah api, karena tabiat dasarnya yang $enelg

kejahatan.'

Al Uqaiti, Ibnu Mandah, serta selain keduanya dan disebutkan

Abu Umar tanpa sanud- dari Latrab bin Malik Al Laitsi, dia berkata,

"Aku menyebutkan praktek perdukunan di sisi Nabi SAW. Aku
b€rkata" 'Kita adalah orarg pertarna yang mengenal parjagaan langit

dan pelemparan syetan s€rta pencegatrran mercka dari pencurian berita

Iangit saat dilempari bintang. Hal itu kami ketalrui, karena kami

berkumpul di sisi tukang ramal yang bernama Khathr bin Malik -
s€orang yang sudah sangat tua dan usianya telatr mencapai 286 ta,hun-

maka kami mengatakan, \Mahai Khathr, apakah engkau memiliki
pengetatruan teotang bintang-binmng yang dilernparkan ini?'
Sesungguhnya kami merasa eanik karenanya dan khawatir akan

keburukan yang ditimbulkannya'." (Al Hadits). Lalu dalanr riwayat ini
disebutkan juga bahwa satu bintang besar terlihat jatuh dan tukang

ramal itu berteriak, "Ia ditimpa olehnya... Ia ditimpa olehnya.". Ia
mendapatkan siksaannya... Ia dibakar oleh apinya." Masih dalam

. I,
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riwayat ini dikatakan bahwa tukang ramal itu juga berkata, "Berita

trangit telatr dicegah dari pendengaran jin. Dengan panah api yang

membinasakan pemilik kekuatan, karena utusan yang memiliki

keagungan." Kemudian dia berkata, "Aku memandang baik untuk

kaumku apa yang aku pandang baik bagi diriku. Hendaklah mereka

mengikuti sebaik-baik nabi untuk manusia." Demikian kutipan-

kutipan hadits tersebut. Namun, menurut Abu Umar, sanad hadits ini

lemah sekali. Sekiranya bukan karena hikmah yang terkandung di

dalamnya niscaya saya tidak akan menyebutkannya, y{ni ia

mengandung salah satu tanda kenabian serta dasar agama.

Jika dikatakan, kalau benar bahwa pelemparan hanya semakin

ketat dan keras dengan sebab turunnya *uhp, kenapa hal itu tidak

terputus dengan terputusnya wahyu, yakni sejak kematian beliau

SAW? Lalu mengapa kita sekarang masih menyaksikan bintang yang

dilemparkan (baca; bintang jatuh)? Jawabannya diambil dari hadits

Az-Zului yang telah disebutkan. Dalam riwayat Imam Muslim

disebutkan, lr' ifp; ]*"e|yt clt't"* ,yt&, -t,:: Sfi $ ,$a

';i,:ri ;"t rir (L 43 y,A.i:t yi ?'tt,;i I Wri Pt y io'&
'o';o 

FS:a' 4' 
"ihk* 

(l'.rl r 
"r;ir 

r';tit {.t" ;, tbr;.'#,r1r;'1J r .1"ii

'd.qi it ". 
(Uuekn berkata, "Dahulu kami biasa mengatakan, 'Pada

malam ini dilahirlcan seorang pembesar dan meninggal seorang

pembesar'. Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya ia

dilemparkan buknn karena kematian seseorang dan juga bukon

karena kelahiran seseorang, tetapi Tuhan kita apabila menetapkan

urilson, maka para penghuni langit saling menyampaikan bdrita itu.

Hingga berita tersebut sampai ke penghuni langit dunia. Saat itulah

jin berusaha mendengar-dengarkan pembicaraan dan

menyampailmnnya kepada para penolong mereka'."). Dati hadits ini

disimpulkan bahwa sebab diperketatnya penjagaan tidaklah terputus,

karena masih saja ada ketetapan Allah yang disampaikan kepada para

malaikat. Disamping itu, syetan-syetan meski telah dijaga ketat di
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masa kenabian, tetap saja mereka berusaha untuk mencuri berita, Ialu

bagaimana sesudah beliau SAW wafat? Umar berkata kepada Ghailan

bin Salamatr ketika menceraikan istri-istrinya, "Aku kira syetan-syetan

yang mencuri berita telah mendengar bahwa engkau akan meninggal,

lalu mereka menyampaikan hal itu kepadamu." Hadits ini

diriwayatkan juga oleh Abdunazzaq dan selainnya.

Hal ini menunjukkan batrwa pencurian berita terus berlangsung

sesudah Nabi SAW. Syetan-syetan mencuri berita dengan maksud

rnengetahui apa yang akan terjadi. Namun, mereka tidak bisa

mencapai tujuan itu, kecuali dengan sembunyi-sembunyi, itupun akan

diikuti oleh panah api. Kalau ia ditimpa panah api sebelum

melemparkan pada teman-temannya, maka tidak ada berita yang

sampai. Adapun bila ia sempat menyampaikan sebelum ditimpa panah

api, maka berita itu beredar di antara mereka. Hal ini menolak

perkataan As-Suhaili yang telah disebutkan.

oli u tl 
"u"Llr f -F"'#.J6 r; , jd Qa berkata, "Tidaklah

dihalangi antara kamu dan berita langit kecuali karena suatu

lcejadian"). Yang mengatakannya kepada mereka adalah iblis, seperti

tercantum dalam pada riwayat Abu Ishaq yang telah disebutkan.

W.fi f":\r G)6 ti.?g (Berialanloh di negeri-negeri bagian

timur bumi dan bagian baratnya). Maksudnya, berpencarlah kalian di

seluruh belahan bumi. Diantaranya firman Allah dalam surah Al
Muzzammil t73l ayat2},i, F, 'u.t$- e\\t et:i"A" o:1yi 2 @an

orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia

Allah). Dalam riwayat Nafi' bin Jubair dari Ibnu Abbas yang dikutip

Imam Ahmad disebutkan, Uap'1P if#4 {t,tlU.it:e<::.i

Y e?tgq J;'t y iu' op (mereka mengaduknn hal itu kepada

Iblis, maka ia mengutus balo tentaranyo, dan ternyata mereka

mendapati Nabi SAW shalat di tempat terbuka di Nakhlah).
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tyirqj;i,.i-it'dH,*t (Berangkatlah mereko yang menuju).

Dikatakan, mereka adalah jin yang menganut agama Yahudi. Oleh
karena itu mereka berkata, "Diturunkan sesudah Musa." Ibnu
Mardawaih meriwayatkan dari Umar bin Qais, dari Sa'id bin Jubair,

dari Ibnu Abbas, bahwa jumlah mereka adalah 9. Kemudian dinukil
dari An-Nadhr bin Arabi, dari lkrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa
jumlah mereka ada 7 dari kalangan Nashibiyin. Ibnu Abi Hatim
mengutip dari Mujahid sama sepertinya, tetapi dia berkata, "Mereka

terdiri dari 4 Nashibiyin dan 3 Harran. Mereka itu adalah Hissa,

Nassa, Syashir, Madhir, Adras, Wardan, dan Ahqab." As-Suhaili

menukil di kitab At-Ta'rif bahwa Ibnu Duraid menyebutkan 5 di
antaranya, yaitu Syashir, Madhir, Mansya, Nasyi, dan Ahqab. Dia
berkata, Yanya bin Salam dan selainnya menyebutkan kisah Amr bin
Jabir, Sarraq, dan kisah Zaubi'ah, dia berkata, "Apabila jumlah mereka

7, maka Ahqab adalah gelar salah seorang mereka bukan namanya."

Hal ini ditanggapi Ibnu Askar berdasarkan keterangan terdahulu dari
Mujahid, dia berkata, "Apabila digabungkan kepadanya Amr dan

Zaubi'ah serta Sarraq, maka Ahqab adalah gelarnya, dan jumlah

mereka ada 9." Saya (Ibnu Hajar) katakan, ia selaras dengan riwayat

Umar bin Qais yang telah dikutip.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan pula dari Al Hakam bin Aban,

dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, "Mereka berjumlah dua belas ribu dari

trazirah Mushul. Nabi SAW bersabda kepada Ibnu Mas'ud,'Tunggulah

hingga aku datang kepadamu'. Lalu beliau membuatkan garis

untuknya." (Al Hadits). Kedua kisah ini mungkin dipadukan dengan

mengatakan bahwa masing-masing menceritakan kisah tersendiri.

Sesungguhnya mgreka yang datang pertama kali, karena pelemparan

panah api seperti yang disebutkan dalam hadits. Sedangkan penyebab

kedatangan mereka yang disebutkan dalam kisah Ibnu Mas'ud adalah

untuk memeluk Islam dan mendengarkan Al Qur'an serta menanyakan

hukum-hukum agama. Saya telah menjelaskan masalah ini pada awal

pembahasan kenabian ketika membicarakan hadits Abu Hurairah. Ia

4O2 * FATIIUL BAARI



menjadi dalil paling kuat yang menunjukkan bahwa kisah kedatangan

jin terjadi lebih dari satu kali, karena Abu Hurairah masuk Islam

sesudah hijrah. Sementara kisah pertama terjadi setelah diutusnya

beliau SAW sebagai Rasul. Barangkali kisah-kisah lain yang

disebutkan adalah mereka (para jin) yang datang kepada Nabi pada

kesempatan yang lain, sebab tidak ada satu pun di antara kisah itu,

kecuali dikatakan bahwa jin-jin itu datang sebagai utusan. Kemudian

dari riwayat lain diketahui bahwa utusan mereka datang berulang kali.

Pada pembahasan tentang awal mula penciptaan telah dijelaskan hal-

hal yang berkaitan dengan hukum-hukum jin.

t W. f (Ke arah Tihamah) yaitu nama setiap tempat yang tidak

tinggi di negeri Hijaz. Dimanai demikian karena diambil dankata at-

taham artinya panas yang menyengat dan tidak ada angin bertiup.

Sebagian mengatakan, ia berasal dari kata 'tahama asy-syai" artinya

sesuatu itu berubah. Dinamakan demikian, karena iklimnya yang

berubah-rubah dengan cepat. Al Bakri berkata, "Batasannya dari arah

timur adalah Dzatu Itq, dari arah Hijaz adalah As-Sarj, yaitu

perkampungan yang masuk wilayah Al Fara', yang terletak 72 mll
dari Madinah.

Fjlo h' & l' ,)H Jl(Kepada Rasulutlah SAn). Dalam

riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, "Mereka berangkat dan ternyata

Rasulullah SAW;.."

.ub (pergi menuju). Demikian terdapat di tempat ini. Sementara

dalam pembahasan sifat shalat Nabi disebutkan, iyb (mereko pergi

menuju), yakni Nabi SAW dan orang-orang yang bersamanya. Atau

disebutkan dengan bentuk jamak sebagai pengagungan untuk beliau

SAW. Hal ini sangat tepat bila disesuaikan dengan riwayat yang

terdapat di tempat ini.

&, (Di Nakhlah) yaitu suatu tempat yang terletak antara

Makkah dan Thaif. Al Bakri berkata, "Ditempuh selama satu malam
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perjalanan'dari Makkah, Inilatr yang biasa disebut Bathn Nakhl.
Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Nakhl,, yakni tanpa
mencantumkan huruf ha' di akhirnya. Namun, yang benar adalah
"Nakhlah."

*ir Et-b ^.G.J\ ,# ghatat subuh mengimami para

sahabatnya). Tidak ada perbedzum mengenai Ibnu Abbas dalam hal
itu. sementara dalam riwayat Abdurrazzaq dari Ibnu Uyainah, dari
Amr bin Dinar, dia berkata, uAz-Zubair -atau Ibnu Az-Zubah-
berkata, 'Kejadian itu berlangsung di Nakhlah dan Nabi SAW
membaca pada shalat Isya'." Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya dari
Ibnu Uyainah, dari Amr, dari Ikrimah, dia berkata, ,,Az-Zubur

berkata..." lalu dia menyebutkannya disertai tambahan, "Beliau
membaca, tq y t i e t j:€ thompir-hampir j in-j in itu berde s okan

mengerumuninya)." Demikian juga diriwayatkan Ibnu Abi Hatim.
Namun, sanad riwayat ini munqatfti' (terputus), dan yang pertama
lebih shahih.

'J ryii;S (Mendengarkan dengan baik). yakni mereka sengaja

memasang pendengaran dengan sebaik-baiknya untuk memperhatikan
Al Qur'an.

t-hb L,-rli ryt\u|fU$ui gi jtt*i (mereka kembati

kepada kaumnya dan berkata, "Wahai kaum kami, sesungguhnya kami
mendengar Al Qur'an yang menakjubkan"). Al Mawardi berkata,

"Secara zhahir mereka beriman ketika mendengar Al Qur)an." Dia
melanjutkan, "Keimanan dapat terjadi karena salah satu dari dua hal.
Pertama, mengetahui hakikat mukjizat dan syarat-syaratnya sehingga
diperoleh keyakinan tentang kebenaran Rasul. Kedua, memiliki
pengetahuan tentang kitab-kitab terdahulu yang terdapat tanda-tanda

,vilg menyatakan bahwa inilah nabi yang diberitakan. Kedua
perkataan ini ada kemungkinan terdapat pada jin."
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irtr *,8 ,)t eti s *i *\, ib f * ht"g\rlYt
't.. 

"! @ilah Azza lhajalla menurunkan kepada Nabi-Nya,

" Kat akanl ah, diw ahyukan ke p a daku b ahw as any a s e ke l omp o k i i n t e l ah

mendengarkan"). At-Tirmidzi menambahkan; Ibnu Abbas berkata,

"Perkataan jin kepada kaumnya, 'Ketika hamba Allah berdiri berdoa

kepada-Nya, hampir-hampir mereka berdesakan mengenrmuninya'."

Dia berkata, "Ketika mereka melihat beliau SAW shalat mengimami

sahabat-sahabatnya, para sahabatnya sujud mengikutinya, maka

mereka merasa takjub akan ketaatan para sahabat kepada beliau SAW.

Mereka pun mengatakan hal itu pada kaum mereka."

';..,,ziti* .l.€J 6, (Hanya saia diwahyukan kepadanya

perkatan jin). Ini adalah perkataan Ibnu Abbas. Seakan-akan

pandangannya ini didasarkan kepada pernyataan terdahulu bahwa

beliau SAW tidak pemah berkumpul dengan jin. Hanya saja Allah

mewahyukan kepadanya bahwa para jin telah mendengarkan

bacaannya. Serupa dengannya firman Allah, 4, q tV 4l V3? \,
ft;4j1$,,-sl't|p; U"ii iif,ir o't.Li- (Dan fingatlahJ ketika Kami

hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al Qur'on,
maka tatkala mereka menghadiri pembacaan (nya) lalu mereka

b erkat a, " Diaml ah kamu (untuk mendengarkannya) ". ).

Namun tidak adanya penyebutan bahwa Nabi berkumpul dengan

jin saat mereka mendengarkan Al Qur'an, tidak berkonsekuensi

bahwa beliau tidak berkumpul dengan mereka sesudah itu.

Pelaiaran vans dapat diambil

1. Penetapan wujud syetan dan jin.

2. Kedua nama itu (syetan dan jin) adalah nama untuk satu jenis

makhluk. Hanya saja terdapat pemisahan karena di antara

mereka ada yang kafir dan ada yang beriman, maka yang

beriman di antara mereka tidak boleh disebut syetan.
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3, , -S..fafat 
berjgmaah telah disyariatkan sebelum hijryF.

4. Syariat shalat berjamaah saat safar.

5. Mengeraskan bacaan pada shalat shubuh.

6. Yang menjadi patokan adalah amalan terakhir yang baik dari

seseorang, bagaimanapun buruknya amalannya sebelum itu,
karena mereka yang segera menerima keimanan hanya dengan

mendengar Al Qur'an, sekiranya tidak memiliki kedudukan

tinggi bagi iblis tentu tidak akan diutusnya ke tempat tersebut.

Namun, mereka didominasi oleh ketetapan terdahulu berupa

kebahagiaan dan akhir yang baik, seperti kisah para tukang sihir
Fir'aun. Masalah ini akan dijelaskan lebih lanjut pada

pembahasan tentang takdir.
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!*r*
73. SURAH AL MAT,ZANIMIL

4) .f'-# 
'1'rft(; o;rriCj .4i ,(,*r:\,GJ Jvs

4\*,D."F;3r *:5, <Yry>,f* itllvi y.&,<:,
.t*!

Mujahid berkata: Tabattal artinya beribadahlah dengan ikhlas.

Al Hasan berkata: Ankaalan artinya ikatan-ikatan. Munfathirun bihi

artinya pecah belah karena-Nya. Ibnu Abbas berkata: Katsiiban

mahiilan artinya pasir yang runtuh. Wabiilan artinya berat.

@gn:
(Surah Al Muzzammil dan Al Muddatstsir). Demikian dalam

riwayat Abu Dzar. Adapun periwayat yang lain hanya menyebutkan

'Surah Al Muzzammil', dan ini lebih tepat, karena surah Al
Muddatstsir akan disebutkan secara tersendiri sesudahnya. Al
Muzzammil asalnya adalah al mutazammil (yang berselimut).

Kemudian huruf /a' dimasukkan kepada huruf zai. Namun, dalam

qira'atr Ubay bin Ka'ab tetap seperti asalnya.

'6lit OF.t:> ,tw 'S'6i 
lUuiattid berkata, "Watabattal artinya

beribadahloh dengan ikhlas"). Bagian ini dinukil Al Firyabi dan

selainnya melalui sanad yang maushul. Ir.tt telatr disebutkan pada

pembahasan shalat malam.

t:r+i (l&b ,';-At |l'6: fn Hasan berkata, "Ankaalon artinya

ilutan-ikatan"). Bagian ini dinukil Abd bin Humaid dari Ath-Thabari

melalui sanad yang maushul dari jalur Al Hasan Al Bashri. Abu
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Ubaidah berkata, "Al Ankaal bentuk tunggalnya adalatr nikaal artinya
ikatan." Inilah makna yang masyhur. Sementara sebagian mengatakan

maknanya adalah belenggu.
!1'-'t t t '.ot

nUa Uin H,r-uia menukilnya dari jalur lain dari Al Hasan Al Bashri

tentang firman-Nya dalam surah Al Muzzammil ayat 18, :; $)t;:,:t
dia berkata, "Yakni langit akan diberati dengannya pada hari kiamat."

Ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim menukil dari jalumya,"Mutsaqqalah

artinya membebani." Ibnu Abi Hatim mengutip pula dari jalur lain
dari Mujahid, dia berkata, "Firman-Nya, y)'ry yakni terbelah karena

beratnya Tuhannya." Atas dasar ini maka kata ganti tersebut

maksudnya adalah Allah. Namun, mungkin juga kata ganti kembali

kepada hari kiamat. Abu Ubaidatr berkata, "Kata ganti diulangi dalam

bentuk mudzakkar (enis laki-laki) karena kata 'as-samaa' (langit)
sama maknanya dengan kata 'as-saqf (atap)." Maksudnya, kata

'munfathirun' disebutkan dalam bentuk mudzakkar. Namun,

kemungkinan pula kata ini berkaitan dengan kata yang tidak

disebutkan secara tektsual, yang seharusnya adalah, 'syai'un

munfathirure' (sesuatu yang terbelah).

,t,uJ.Jr ,f:)t pr,-e LjE> db'it'Sa; gmu Abbas berkata,

"Katsiiban mahiilan artinya pasir yang runtuh"). Pernyataan ini
dinukil Ibnu Abi Hatim melalui sanad yang maushul daijalur Ali bin

Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Al Hakim meriwayatkannya dari jalur

lain dari Ibnu Abbas, "Al Mahiil adalah sesuatu yang jika diambil

sebagiannya niscaya yang lainnya akan ikut pula. Adapun al katsiib

adalah tumpukan pasir." Sementara Al Farra' berkata, "Al Katsiib

adalah tumpukan pasir, sedangkan al mahiil adalah sesuatu yang

bagian bawahnya digerakkan, maka akan runtuh hingga bagian

atasnya."
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tLlS]/q; (Wabiilan artinya keras). Penafsiran ini diriwayatkan

Ath-Thabari dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Serupa

dengannya dikatakan Abu Ubaidah.

Catatan

Imam Bukhari tidak menyebutkan satu hadits pun sehubungan

dengan surah Al Muzzammil. Sementara Imam Muslim meriwayatkan

hadits sa'id bin Hisyam dari Aisyah berkenaan dengan sebagian

kandungan surah ini, yakni tentang shalat malam. Aisyah berkata

dalam hadits yang dimak sud, a,A;j fr.6!F J+' i9 ;ti lUat<a shalar

malam menjadi tathawwu' [sunahJ setelah sebelumnya adalah

fardhu). Mungkin juga dimasukkan sebagai tafsir firman Allah dalasm

surah Al Muzzammil ayat 20, itJS\ r J,l33 6i (Dan kebaiknn apa

saja yang kamu perbuat untuk dirimu),hadits Ibnu Mas'ud, Jri [.tl

*i S f;t: J6':'?:n 6 €yt 6rrungguhnya harta salah seorang di

antara kamu adalah qpa yang telah dia belanjakan don harta

warisnya adalah apa yong dia simpan). Hadits ini akan dijelaskan

pada pembahasan tentang kelembutan hati.
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74. SURAH AL MUDDATSTSIR

t':)t ;*)r br

kt ,r+tki:, f6t i:,(L:r*e) ."*r3 <:*),{* i.r',lu

.L'.bt<fj,>.,.-,tr' ):#i;;ats;j S JG': 31* *y
,.5a".arli e;u :('..iiii.o1

Ibnu Abbas berkata: Asiir artinya sulit. Qaswarah'xtn u ,r.r*u-

suara gaduh manusia. Semua yang keras disebut qaswarah. Abu

Hurairah berkata: Al Qaswarah artinya kekuatan singa. Ar-Rilu

artinya suara. Mustanfirah artinya berlari penuh kepanikan.

Keterangan:

(Surah Al Muddatstsir. Bismillahirrafomaaniruafoiim). Kata

basmalah tidak tercantum dalam riwayat selain Abu Dzar. Ubay bin

Ka'ab membacanya'mutadatstsir' seperti'mutazammil. Adapun

Ikrimah membacany a' muz ammil' dan' mud at s t s ir'.

L-J.-3 (\-3,) :a$ il' jti (Ibnu Abbas berkata: Asiir artinya

sulit). Bagian ini dinukil Ibnu Abi Hatim melalui jalur Ikrimah dari

ibnu Abbas.

r+t?1:t 16, il (\:l\ (Qaswarah artinya osttoro-suora gaduh

manusia). Bagian ini disebutkan Suffan bin Uyainah dalam tafsimya

dari Amr bin Dinar, dari Atha', dari Ibnu Abbas, sehubungan firman-

Nya suratr Al Muddatstsir [74] ayat5l,6'):t '.5',F'.:] (lari daripada

r..
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qaswarah) dia berkata, "Qaswarah artinya suara-suara pelan

manusia." Sementara Sufuan berkata, "Maksudnya adalah gerakan

manusia dan suara-suara mereka."
9,t,
a|r-LJ +.l.3 F: (Semua yang keras adalah qaswarah). An-

Nasafi *.n#OuhU* kata "qttstntr." Hal ini akan dijelaskan

kemudian.

|>':i)t';-s1t ,L\t\3x (l:p\ ,i;":; ii'Sti 6ou Hurairah

berkata; Al Qaswarah artinya kekuatan singa. Ar-Rila artinya suara).

Kata"qr-rikz artinya suara" tidak tercantum pada selain riwayat Abu

Dzar. Abd bin Humaid mengutipnya dari Hisyam bin Sa'ad, dari Zaid

bin Aslam, dia berkata, "Biasanya Abu Hurairah apabila membaca

firman-Nya dalam surah Al Muddatstsir ayat 50-51, i:;:;Xp.'i{g
. 3 o o oi .6)'.;-c "U cr! $eakan merekn itu keledai liar yang lari terkejut. Lari

dorf sfnga), dia berk ata, "Qaswarah artinya singa." Namun sanad

riwayat ini terputus antara Zaid dan Abu Hurairah. Dia
meriwayatkannya juga melalui dua jalur lain dari Zaidbin Aslam, dari

Ibnu Sailan, dari Abu Hurairah dengan sanad yang maushul

(bersambung). Dari jalur ini pula dinukil oleh Abd\nazzaq. Kemudian

disebutkan dari Ibnu Abbas bahwa itu adalah bahasa Habasyah.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Yusuf bin Mahran, darinya, dia

berkata, "Dalam bahasa Arab disebut asad (singa), dalam bahasa

Persia disebut syir, dan dalam bahasa Habasyah disebut qaswarah."

Al Farra' mengutip dari Ikrimah bahwa dikatakan kepadanya, "Al

Qaswarah dalam bahasa Habasyah artinya singa". Dia berkata, "Al

Qaswarah dalam bahasa Habasyah artinya pasukan pemanah. Adapun

singa dalam bahasa itu adalah 'anbasah. " Ibnu Abi Hatim

meriwayatkannya juga dari Ibnu Abbas. Penafsiran kata qaswarah

dengan arti pemanah diriwayatkan Sa'id bin Manshur dan Ibnu Abi

Hatim serta Al Hakim dari hadits Abu Musa Al Asy'ari. Sa'id

mengutip dari Ibnu Abi Hamzah, "Aku berkata kepada Ibnu Abbas,

'Apakah qaswarah artinya singa?' Dia berkata, 'Aku tidak
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iilengetahuinya dalam bahasa suku manapun dari bangsa Arab.
Mereka adalah keluarga seseorang yang mewarisi sisa hartanya'."

!' :" ' i" : 1i'.lz; ',;j.1 (Mustanfirah artinya berlari penuh0JJ9J-. oJl-

kepanikan). AbuUbaidah berkata, "Firman-Nya, ?.1:;* + n1$-l
(seakan-akan mereka keledai liar yang berlari terkejut), yakni penuh

kepanikan. Mustanfirah juga berarti yang menjauh." Maksudnya,kata
ini rnemiliki dua makna dan berdasarkan dua versi bacaan ayat

tersebut. Mayoritas ulama membacanya'mustonfarah', sementara

Ashim dan Al A'masy membacanya'mustanfirah'.

l. Bab

'J7 6 J'ri i:" , n*oSt rb :; aa)t f *)t *; -")*,

sdr d; ,;,i i;q,ujr* ii
+ r G{"?nt oy,ri' }r ; rc U:L :t"L {ie 6,
;rut Jy: c:L t ,l 'u'*t \ :\G iw'.^i; qlt ,y { *,
t 1.. t t

,L>b3 €-st-r')i t5 4q;.Lte ,Js J&3 *\t *
'ri'J j.,,* "* ir'*:;l* ;i'* #" t LW,*r:i
'.*-bj ,r{, ,i'* * L'-Ej l*'ri * ,ci L"-b', ,,.,2,

q , t - a 1, il , t?- t 1" ', . , t o,4' 'o. t o/-' 2-
.!-rrl., et. P l*S d);t:c^Lii A>p-.\, i*iLt ck.. ,-aly €tt

# iui' 6 u> :"rJp :)G ,$rr;.it * tt"*') er;u i,so

or'-11 ,,a,. o,oii.(r5e €t{13 lJju

4922. Dari Yahya bin Abu Katsir, aku bertanya t"puau aU.,

Salamah bin Abdurrahman tentang surah Al Qur'an yang pertama

:Ju oTlt ,"
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diturunkan. Dia berkata, "Yaa ayyuhal muddalstsir". Aku bertata,
"Mereka mengatakan 'iqra' bismi rabbikal lodzii khalaq'." Abu
Salamah berkata: Aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah RA tentang
hal itu, dan aku mengatakan kepadanya seperti yang engkau katakan,
maka Jabir berkata: Aku tidak menceritakan kepadamu kecuali apa

yang diceritakan Rasulullah SAW kepada kami. Beliau bersabda,

"Aku tinggal di Hira'. Ketika aku menyelesaikan maiaku di sana
makn aku pun turun lalu aku diseru. Aku memandang ke arah
kananku dan tidak melihat sesuatu. Aku juga memandong ke arah
kiriku tetapi aku tidak melihat sesuatu. Aku memandang ke arah
depanku tetapi aku tidak melihat sesuatu. Aku memandang ke

belakangku tetapi tidak melihat sesuatu. Aku menengadahkan

kepalaku dan aku melihat sesuatu. Aku datang kepada Khadijah dan
berkata, 'Selimutilah aku dan tuangkan air dingin kepadaku'." Beliau
berkata, "Mereka pun menyelimutiku dan menuangkan air dingin
kepadaku." Beliau bersabda, "Makn turunlah ayat 'Yaa ayyuhal
muddatstsir, qum fo andzir, warabbaka fakabbir'(wahai orang yang

berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu
agungkanlah)."

Keterangan:

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Yahya, dari Waki',
dari Ali bin Al Mubarak, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu
Salamah bin Abdunahman, dari Jabir RA. Yahya adalah Ibnu Musa

Al Balkhi atau Ibnu Jalfar. Sedangkan Ali bin Al Mubarak adalah Al
Huna'i, seorang periwayat yang berasal dari Bashrah, tsiqah
(terpercaya) dan masyhur. Dia tidak memiliki hubungan kerabat

apapun dengan Abdullah bin Al Mubarak yang masyhur itu.
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2. Firman Allah, fI6 p

" Bangunlah dan berilah peringatan."
(Qs. Al Muddatstsir l74lz2)
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4923. Dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah, dari Jabir

bin Abdullah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Aht tinggol di

Hira'..." sama seperti hadits Utsman bin Umar dari Ali bin Al
Mubarak.

tsslsrrsres:
Imam Buk*rari meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin

Basysyar, dari Abdunahman bin Mahdi dan selainnya, dari Harb bin

Syaddad, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah, dari Jabir bin

Abdullah RA. Yang dimaksud 'selainnya' adalah Abu Daud Ath-

Thayalisi. Abu Nu'aim meriwayatkannya dalam kitab Al Mustakhraj

dari Abu Arubah, Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada

kami, Abdunahman bin Mahdi dan Abu Daud menceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Harb bin Syaddad menceritakan kepada

kami... sama seperti di atas.

Kebanyakan periwayat yang menukil dari Yahya bin Abi Katsir

mengatakan, "Dari Abu Salamah." Sementara Syaiban bin

Abdunahman berkata, "Dari Yahya, dari Ibrahim bin Abdullah bin

Qarizh, dari Jabir." An-Nasa'i meriwayatkannya dari Adam bin Abi

Iyas, dari Syaiban. Demikian juga Imam Bukhari meriwayatkan di
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kitab At-Tarikh dart Adam. Sa'ad bin Hafsh meriwayatkan. daii

Syaiban seperti riwayat mayoritas, dan inilah yang akurat.

Utsman bin Umar dari Ali bin Al Mubarak). Imam Bukhari tidak

mengutip riwayat Utsman bin Umar yang dia alihkan kepadanya

riwayat Harb bin Syaddad. Namun, riwayat yang dimaksud dikutip

Muhammad bin Basysyar (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini).

Abu Arubah meriwayatkannya dalam kitab Al Awa'il, dia berkata:

Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Utsman bin

Umar menceritakan kepada kami, Ali bin Al Mubarak memberitakan

kepada kami. Demikian juga diriwayatkan Imam Muslim dan Al
Hasan bin Sufuan, semuanya dari Abu Musa Muhammad bin Al
Mutsanna dari Utsman bin Umar.

3. Firman Allah, iS" gri

" Dan Tuhanmu agunghanlah" .

(Qs. Al Muddatstsir [74]: 3)
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4924. Dari Yahya, dia berkata: Aku bertanya kepada Abu
Salamah, "Apakah surah Al Qw'an yang pertama diturunkan?" Dia
berkata, "Yaa a1,,yuhal muddatstsir". Aku berkata, "Diberitahukan
kepadaku bahwa ia adalah 'iqra' bismi rabbikalladzii khalaq'. " Abu
Salamah berkata, "Aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah, 'Apakah
surah Al Qur'an yang pertama diturunkan?'Dia berkata, 'Yaa Ayyuhal
muddatstsir'. Aku berkata, 'Diberitahukan kepadaku bahwa ia adalah

iqra' bismi rabbikalladzii khalaq'. Dia berkata: Aku tidak
mengabarkan kepadaku kecuali apa yang disabdakan Rasulullah
SAW. Rasulullah SAW bersabda, 'Aku tinggal di Hira'. Ketika aku

telah menyelesaikan masaku tinggal di sana, aku pun turun dan telah

berada di lubuk lembah, tiba-tiba aku diponggil. Aku memandang ke

depanku, ke belakangku, ke kananku, dan ke kiriku, ternyata dia
duduk di atas singgasana antara langit dan bumi. Aku datang kepada

Khadijah dan berkata, 'Selimutlah aku dan tuangkan air dingin
kepadaku'. Lalu diturunlmn kepadaku, 'Wahai orang yang berselimut,

bangun dan berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah'."

Keterangan:

(Bab firman-Nyo, "Dan Tuhanmu agungkanlah"). Disebutkan

hadits Jabir yang teiah dikutip sebelumnya melalui Harb bin Syaddad

dari Yahya bin Abu Katsir.

i,j.-. {1UA (Aku bertanya kepada Abu Salamaft). Yakni Ibnu

AMurrahman bin Auf.

1Cr-i; 

'--,I';iry 
'Ji'41 ,'c,jxi 6t u berkata, "Diberitalmn

irepadaku bahwa ia adalah 'iqra' bismi rabbila"'). Dalam riwayat

Abu Daud Ath-Thayalisi dari Harb disebutkan, "Aku berkata, sungguh
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sampai kepadaku bahwa yang pertama kali turun adalah iqra' bismi

rabbika." Namun, Yahya bin Abu Katsir belum menjelaskan siapa

yang mengabarkan kepadanya. Barangkali yang dia maksudkan adalah

Urwah bin Az-Zubair. Begitu pula Abu Salamah tidak menerangkan

siapa yang mengatakan hal itu kepadanya. Namun, mungkin yang dia

maksudkan adalah Aisyah RA, sebab hadits ini masyhur dinukil dari

Urwah, dari Aisyah, seperti disebutkan pada pembahasan tentang awal

mula turunnya wahyu melalui Az-Zultri. Di tempat itu disebutkan juga

bahwa riwayat Az-Zuhri dari Abu salamah dari Jabir menunjukkan

maksud 'yang pertama'dalam perkataan, 'yang pertama turun adalah

surah Al Muddatsfr' adalah dalam makna khusus, yakni surah pertama

turun setelah masa kevakuman wahyu, atau surah pertama yang

berkenaan dengan perintatr memberi peringatan, bukan berarti surah

ini yang turun pertama kali secara mutlak. Seakan-akan mereka yang

mengatakan surah pertama kali turun adalah lqra' maksudnya adalah

secara mutlak. Kemudian maksud mereka yang mengatakan surah

yang pertama turun adalah Al Muddatstsir adalah yang berkaitan

dengan pengutusan beliau SAW sebagai Nabi secara tegas.

Al Karmani berkata, "Pemyataan Jabir, 'yang pertama kali turun

adalah yaa ayyuhal muddatstsir'hanya berdasarkan ijtihadnya bukan

riwayatnya, dan yang benar adalah keterangan dalam hadits Aisyah."

Mungkin juga kalimat pada riwayat ini, "Aku melihat sesuatu -yakni

Jibril- di goa Hira' dan berkata kepadaku, 'Iqra' (bacalah), maka aku

takut dan datang kepada lGadijah lalu berkatq 'Selimutilah aku',

maka turunlah yaa ayyuhal muddatsfslr." Saya (Ibnu Hajar) katakan,

kemungkinan maksud 'yang pertama' berkenaan dengan turunnya

surah Al Muddatsir, dengan sebab tertentu, yakni ia adalah surah

pertama yang turun karena suatu sebab, yaitu perbuatan beliau yang

menyelimuti dirinya karena ketakutan. Adapun surah Iqra' turun tanpa

didahulu suatu sebab. Namun, kemungkinan ini sangat jauh dari

kebenaran.
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Sehubungan dengan surah pertama yang turun terdapat
perkataan lain dari Atha' Al Khurasani. Dia berkata, "Al Muzzammil
turun sebelum Al Muddatstsir". Namun, Atha' adalah lemah, terlebih
lagi riwayatnya itu terputus dua orang periwayat berturut-turut, sebab

Atha' tidak diketahui pernah bertemu dengan seorang pun di antara

sahabat Nabi SAW. Makna zhahir hadits-hadits shahih menunjukkan

bahwa surah Al Muzzammil lebih akhir karena di dalamnya terdapat

penyebutan shalat malam dan selainnya berupa perkara-perkara yang

terjadi lebih akhir daripada awal turunnya wahyu. Berbeda dengan

surah Al Muddatstsir yang memuat firman-Nya, "Bangunlah dan

berilah peringotan " Dari Mujahid disebutkan bahwa surah yang

pertama turun adalah Walqalam. Sedangkan surah pertama turun

sesudah hijrah adalah Wailul lil Muthaffifin.

Perkara yang musykil dalam riwayat Yahya bin Katsir adalah

perkatannya, "Aku tinggal di Hira' selama satu bulan. Ketika aku telah

menyelesaikan masa itu aku turun dan berada di tengah lembah. Tiba-
tiba aku dipanggil -hingga beliau mengatakan- aku

menengadahkan kepalaku ternyata dia -yakni Jibril- di atas Arsy
(singgasana) di angkasa, maka aku datang kepada Khadijah dan

berkata, 'selimutilah aku'." Namun, kemusykilan ini dapat dihapus

oleh salah satu dari dua perkara,yaitu,luput dari Yahya bin Abi Katsir
dan juga gurunya, kisah kedatangan Jibril di goa Hira' untuk

menyampaikan surah Iqra' bismi rabbikal ladzii khalaq. Begitu juga

hal-hal lain yang disebutkan Aisyah. Atau mungkin juga Nabi SAW

kembali tinggal di goa Hira' pada bulan yang lain. Pada pembahasan

yang lalu disebutkan bahwa dalam riwayat mursal Ubaid bin Umair
yang dikutip Al Baihaqi, "Beliau SAW biasa menyepi selama satu

bulan setiap tahun, yaitu pada bulan Ramadhan." Kejadian ini beliau

iakukan pada masa terputusnya wahyu. Lalu Jibril datang saat beliau

menyelesaikan masa menyepinya.
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4. Firman Alleh, '#i **i
'' Dan pahaianmu sucikanloh."
(QS. Al Muddatstsir l74l: a)

t-&:3 \t i *, ir +, i. -rv * #:)t *'i. * o.i *-y 9 ;..

, 
17 lt i" * L:"*. ;:t *t y \t e'4t "-; 

:iv
'.-ii*cit u €* + \t, *i 6 #,:y e J*
o[^jt',; ,{'f ,PUy1f O* q!,il,;r;rt6u olr,
.G.:;'-i €$3 ;fi:L:3i |-*:; .V)'^L'4 ,*\,,
'"":;'o:t'& (p,6 *?ry -;t- itd,,afi U> ;a ht S;!v

.lu;'li ,g .i>rbsr

4925. Dari Abu Salamatr bin Abdurrahm an, dari Jabir bin

Abdullah RA, dia berkata: Aku mendengar Nabi SAW menceritakan

tentang masa terputusnya wahyu. Beliau mengatakan dalam ceritany4

"Ketilca aku berjalan tiba-tiba alat mendengar suara dari langit. Alru

mengangknt kepalalru dan ternyata malaikat yang datang kepadalat di
Hira' sedang duduk di atas latrsi di antara langit dan bumi. Aku

merasakan ketakutan karenanya. Aku kembali dan berkata, 'Tutupilah

aht, tutupilah aku'. Mereka pun menyelimutiku. Lalu Allah

menurunkan, 'Wahai orang yang berselimut -hingga firman-Nya- dan

perbuatan dosa makn tinggalkanlah'." sebelum difardhukan shalat. Ia

adalah patung-patung.

Keterangan:

(Bab firman-Nya, " Dan pakaianmu sucikonlah"). lmarn Bukhari

menyebutkan hadits Jabir yang telah dikutip pada bab sebelumny4
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tetapi di tempat ini dari riwayat Az-Zuhi, dari Abu Salamah. Dia
mengutipnya melalui dua sanad dari Uqail dan Ma'mar, dan yang

disebutkan adalah redaksi riwayat Ma'mar. Adapun redaksi riwayat

Uqail akan disebutkan pada bab berikutnya

Pada bagian akhir hadits disebutkan,"don perbuatan dosa maka

tinggalkanlah. Sebelum shalat difardhulmn. " Seakan-akan kalimat,

"sebelum shalat difardhukan" merupakan isyarat bahwa perintah

mensucikan pakaian telah ada sebelum shalat difardhukan. Ibnu Al
Mundzir meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, dia berkata,

"Cucilah ia dengan air." Makna ini pula yang dikemukakan Ibnu

Abbas sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abi Hatim. Kemudian dia

mengutip melalui jalur lain dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Sucikanlah

dari dosa." Lalu diriwayatkan dari Qatadah dan Asy-Sya'bi serta selain

keduanya seperti itu. Pendapat ketiga yang dinukil dari lbnu Abbas

bahwa dia berkata, "Maknanya, jangao memakai kain itu untuk

melakukan pengkhianatan dan perbuatan dosa." Dari Thawus, dia

berkata, "Artinya singsingkanlah." Sementara dari Manshur 
-begitu

pula dari Mujahid- dia berkata, "Ma[<nanya, perbaikilah amalanmu."

Demikian juga diriwayatkan Sa'id bin Manshur dari Manshur dari

Mujahid. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Manshur dari Abu

Razin, sama sepertinya. Kemudian Ibnu Al Mundzir meriwayatkan

dari Al Hasan, dia berkata, "Akhlakmu perbaikilah." Asy-Syafi'i

berkata, "Dikatakan tentang firman-Nya,' dan pakaianmu suciknnlah',

shalatlah menggunakan pakaian yang suci." Masih ada lagi pendapat

selain itu. Namun, pendapat pertama lebih tepat. Hal ini didukung

riwayat yang dikutip Ibnu Al Mun&ir -sehubungan dengan sebab

turunnya ayat itu- dari Zaid bin Martsad, dia berkata, "Dilemparkan

kepada Rasulullah SAW isi perut unta, maka turunlatr ayat..." Namun,

mungkin juga yang dimaksud adalah semua yang dikatakan itu.
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' 
irman Allah, ';^lt h!'i5. Fi

" Dan perbuatan dosa (menyemboh berhalo) tinggolkanlah.'l
(Qs. Al Muddatstsir [74]: 5)
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4926. Dari Uqail, dia berkata: Ibnu Syihab berkata: Aku

mendengar Abu Salamah berkata: Jabir bin Abdullah mengabarkan

kepadaku, sesungguhnya dia mendengar Rasulullah SAW

menceritakan tentang masa terputusnya wahyu, "Ketika aku sedang

berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Aku mengangkat

pandanganku ke langit, ternyata malaiket yang datang kepadaku di
Hira' sedang duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Aku

merasakan ketahttan lmrenanya hingga tersungkur ke tanah. Aku

dat ang kepada keluar gaku dan b erkat a,'Tutupil ah/ s el imut I il ah aku ...

tutupilah/selimutilah oku...' mokn mereka pun

menutupi/menyelimutiku'. Lalu Allah menurunkan, 'Wahai orang yang
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berselimut, bangun dan berilah peringatan -hingga firman-Nya-

tinggalkanlah'." Abu Salamah berkata, "Ar-Rijz adalatr patung-

patung." Kemudian watryu pun turun dan bertunrt-turut.

Keterangan:

(Bab "Dan perbuatan dosa [menyembah berhalaJ

tinggalkanlah". Dikatakan, ar-rijz dan ar-rijs artinya silaa). Ini
adalah perkataan Abu Ubaidah. Pada bab sebelumnya disebutkan

bahwa ar-rijz adalah patung-patung, dan ini adalah penafsiran dari

segi makna. Maksudnya, tinggalkanlah sebab-sebab yang

mendatangkan ar-rijz (siksa), yaitu patung-patung. Al Karmani

berkata, "Dia menafsirkan kata tunggal dengan kata jamak, karena

kata tunggal itu menunjukkan jenis.

Redaksi riwayat di bab ini menjelaskan bahwa penafsiran kata

ar-rijz dengan arti patung-patung berasal dari perkataan Abu Salamah.

Dalam riwayat Ibnu Mardawaih dari Muhammad bin Katsir dari

Ma'mar dari Az-Zuhri-sehubungan dengan hadits ini disebutkan "or-
rujz", yaitu qira'ah Hafsh dari Ashim. Abu Ubaidah berkata,

"Keduanya adalah semakna." Kemudian diriwayatkan dari Mujahid

dan Al Hasan bahwa ar-rujz adalah nama patung. Sedangkan ar-rijz

artinya siksa.
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75. SURAH AL QIYAAMAH

1. Firman Allah, { JriA,'!1l*J,yj!Fi
"langanlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al Qur'an

k aren a h en dak cep at-cepat (me ng uas ai) ny il'
(Qs. Al Qiyaamah [75]: 16)
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Ibnu Abbas berkata: Liyafiura amaamah(berbuat maksiat,.*r-

menerus), yakni nanti aku akan bertaubat, nanti aku akan beramal.

Laa wazar artinya tidak ada tempat perlindrmgan (benteng). Sudaa

artinya tersia-siakan.
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4927. Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata,

'Nabi SAW apabila turun watryu kepadanya, beliau menggerakkan

lisannya (membacanya) -Suffan menggambarkan hal itu dan

maksudnya untuk bisa menghafalnya- maka Allah menurunkan,

'Jangan engaku menggerakan lidahmu untuk membaca (Al Qur'an)
lcor e na hendak c ep at - c ep at (m e nguas ai) ny a'. "
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Keterangan

(Surah Al Qiyaamah). Pembahasan tentang firman-Nya,'lao
uqsimu' sudah dijelaskan pada akhir surah Al Hrjr. Jumhur

berpendapat kata laa pada kalimat itu sebagai tambahan, sehingga

maknanya adalah 'aku bersumpah'. Sebagian lagi mengatakan ia

adalah kata' t anb ift ' (untuk menarik perhatian pendengar)

-,W|,!3fJ,:'!:F 1 Qangan engaku menggerakan lidahmu

untuk membaca tAl Qur'anJ karena hendak cepat-cepat

menguasainya). Tidak ada perbedaan di kalangan salaf bahwa ini
ditujukan kepada Nabi SAW sehubungan dengan turunnya wahyu,

seperti diindikasikan oleh hadits di bab ini. Namun, Fakhrurrazi

mengutip dari Qaffal pemyataan yang memberi kemungkinan ayat itu
turun kepada 'manusia'yang disebutkan pada ayat sebelumnya, yaitu

firman-Nya dalam surah Al Qiyamah ayat 13, |-t W,i:;7'ot;tr r33

.jii (Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah

dikerjaknnnya dan opa yang dilalaikannya), dia berkata, "Kitabnya

ditampakkan lalu dikatakan, 'Bacalah kitabmu'. Ketika mulai

membaca, maka dia pun gagap karena takut. Oleh karena itu,. dia

cepat-cepat membacanya, maka dikatakan, 'Janganlah engkau

menggerakkan lidahmu untuk cepat-cepat membacanya.

Sesungguhnya tanggungan Kami untuk mengumpulkannya.

Maksudnya, mengumpulkan amalanmu dan membacakannya

kepadamu. Apabila kami telah membacakannya kepadamu, maka

ikutilah bacaannya dengan mengakui bahwa engkau melakukannya.

Kemudian keharusan Kami menjelaskan urusan manusia dan apa yang

berkaitan dengan siksaannya." Dia juga berkata, "Ini adalah penafsiran

irang cukup bagus dan tak ada akal yang menolaknya. Meskipun tidak

ada atsar yang mendukungnya."

Faktor yang mendorongnya menafsirkan seperti ini adalah

kesulitan dalam menjelaskan hubungan antara ayat ini dan

sebelumnya yang berkenaan dengan peristiwa-peristiwa hari Kiamat.
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Hingga sebagian pengikut Rafidhah mengklaim ada bagian yang

terhapus dari surah ini. Namun, ini klaim yang batil. Sementara itu,
para Imam telah menjelaskan hubungan ayat ini dengan ayat-ayat

sebelumnya, diantara yang mereka katakan adalah:

Pertama, ketika Allah menyebutkan peristiwa Kiamat, dan ciri
mereka yang melalaikan amalan untuk menghadapi kiamat itu adalah

sikap terburu-buru, sedangkan dasar ajaran agarna adalah segera

melakukan amal kebaikan, maka dijelaskan bahwa dasar ajaran ini
terkadang dikesampingkan karena suatu urusan yang lebih utama,

yaifu mendengarkan wahyu dengan seksama dan memahami apa yang

dikehendakinya. Adapun orang yang menyibukkan diri untuk

menghafalnya terkadang terhalang melakukan hal itu, maka

diperintahkan agar tidak terburu-buru menghafalnya, karena

pemeliharaan Al Qur'an berada dalam jaminan Allah. Bahkan

hendaknya dia memperhatikan apa yang dibacakan kepadanya hingga

selesai dan memahami kandungannya. Setelah kalimat sisipan ini
selesai, maka Allah kembali kepada pembicaraan semula tentang

manusia dan awal penciptaannya. Allatr berfirman; 'Selrali-koli tidak',

suatu ungkapan yang berindikasi pencegahan. Seakan-akan Allatr
berfirman, "Bahkan kamu wahai anak keturunan Adam, karena tabiat
kamu yang terburu-buru, maka kamu terburu-buru dalam segala

sesuatu, dan di antaranya kamu menyukai yang cepat (dunia)." Makna
ini didasarkan kepada mereka yang membacanya 'tubibbun'(kamu
menyukai) yang juga merupakan bacaan versi jumhur. Namun, Ibnu

Katsir dan Abu Amr membacanya 'yuhibbuun'(mereka menyukai)

sesuai dengan kata' insaare' (manusia).

Kedua, salah satu karekteristik Al Qur'an adalah apabila

menyebutkan kitab yang memuat amalan-amalan hamba ketika

ditampakkan di hari Kiamat, maka akan diiringi dengan penyebutan

Kitab yang mengandung hukum-hukum agama di dunia yang

dengannya perhitungan amal perbuatan akan ditegakkan, sama seperti

firman Allah dalam surah Al Katrfi, 'r# ,yij, c:j t+Uflr Eii
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';kiiutt'otst y,is ,t9if,ir rii d 4. ri?ui-iri i,f $9\
\:rj :f (Diletakkan kitab dan engkau melihat para pelaku dosa

merasa talcut terhadap apa yang ada padanya 
-hingga 

firman-Nya-

sungguh kamu telah jelaslran bagi manusia dalam Al Qur'an ini

segala permisalan. Adapun manusia sangat banyak membantah).

Allah berfirman dalam surah Al Israa', oii[',\b *r\Y',*l'#
lTFl' '.ii C fil.dk ut -'10 of Q "eq (Barangsiapd yans

kitabnya diserahkan dari arah kanannya, maka mereka itu membaca

kitab-kitab mereka 
-hingga 

firman-Nya- dan sungguh kami telah

menjelasknn bagi manusia dalam Al Qur'an ini). Begitu pula firman-

Nya dalam surah Thaaha ayat 102 dan 114, ';*1j vAt € *"ii
,F|9r,pu,'W r3.fr' alt' li'r jci -;r' Lf Jlt6:i y1qfr'
t-Y d1i '*;|Fj *: qt #-'oi (vaituJ di hari [vans di waktu ituJ

ditiup sangkakala dan Kami akan mengumpulkan pada hari itu orang-

orang yang berdosa dengan muka yang biru muram -hingga firman-

Nya- Makn Mqha Tirtggi Attah Raia Yang sebenar-benarnya, dan

janganlah kamu tergesa-geso membaca Al Qur',an sebelum

disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah, "Ya

Tuhanku, t amb ahkanl ah ke p adaku i I mu p e nge t ahu an' " )'

Ketiga, ketika turun awal surah ini hingga firman-Ny ", C|'i':
i';SW(meskipun ia menyampaiknn alasan-alasan), kebetulan saat itu

Nabi SAW segera menghafalnya, dan beliau menggerakkan lidahnya

dengan terburu-buru karena khawatir akan luput darinya. Oleh karena

itu, turunlah firman-Nya, )i$.tAbLlC -!.'i Jy3]lJ.:r3F\
{Jangan kamu gerakkon lidahmu untuk membaca [Al Qur'anJ -hingga

firman-Nya- Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan Kamilah

penjelasannya). Setelah itu, pembicaraan kembali untuk melengkapi

rnasalah yang awal. Al Fakhrunazi berkata, "Serupa dengan ini

apabila seorang guru menyampaikan suatu masalah kepada muridnya,

tetapi si murid menyibukkan diri dengan sesuatu, maka guru itu aka
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berkata kepadanya, 'Pusatkan perhatianmu dan pahami apa yang saya

katakan', setelah itu guru kembali menyempurnakan masalah yang

dibicarakannya. Mereka yang tidak mengetahui sebab akan

mengatakan bahwa kalimat ini tidak memiliki huburigan. dengan

masalah yang dibahas. Berbeda dengan mereka yang mengetatrui

penyebabnya."

Keempat,oleh karena jiwa telah disebutkan di awal surah, maka

kembali kepada jiwa Al Mushthafa. Seakan-akan dikatakan, "Ini
adalah urusan jiwa-jiwa, dan engkau wahai Muhammad, jiwamu lebih

mulia dibanding jiwa lainnya, maka hendaklah kamu melakukan

perkara yang paling sempurna."

Disamping itu masih terdapat hubungan lain yang disebutkan

Fah,lrurazzi, tetapi tidak ada faidahnya dan terkesan diada-adakan.

'l-*i J}-r t+# J j:" @61 i,l'i) :a#'6t'Saj gUnu Abbas

berknta; liyafiura amaamah [hendak membuat maksiat terus-

menerusJ yakni nanti aku akan bertaubat, nanti aku akan beramal).

Ath-Thabari menukil melalui sanad yang maushul dari Al Aufi dari

Ibnu Abbas tentang firman-Nya dalam surah Al Qiyaam ah ayat 5, 
"ti'*;r;|Ob l,;fi u-; @rn*"n manusia itu hendak membuat mal<siat

terus menerus), yakni angan-angan. Dia berkata, 'Aku
mengerjakannya kemudian aku bertaubat'." Kemudian Al Firyabi, Al
Hakim, dan Ibnu Jubair menyebutkan dari Mujahid, dia berkata, "Dia
mengatakan, Nanti aku bertaubat'." Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Dia adalah

orang kafir yang mendustakan hari perhitungan dan berbuat maksiat

terus-menerus, yakni terus menerus dalam perbuatan dosanya dan

tidak mau bertaubat."

jb, 1 6) \ (Laa wazar artinya tidak ada tempat berlindung

[bentengfl. Bagian ini dinukil Ath-Thabari melalui sanad yang

maushul dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tetapi dia

menyebutkan dengan kata'hirz' (tempat penyimpanan). Kemudian
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dinukil melalui Al Aufi dari Ibnu Abbas, dia berkata ,'l-ih lt'i;e: 1

(Tidak ada benteng dan tidak arda tempat berlindung). Ibnu Abi Hatim

menukil dari As-Sudi, dari Abu Sa'id, dari Ibnu Mas'ud sehubungan

firman-Nya dalam surah Al Qiyaamah ayat ll, ))t), diu berkata,

"Yakni tidak ada benteng." Lalu dari Abu Raja' dari Al Hasan, dia

berkata, "Seseorang berada pada hewan ternaknya lalu datang padanya

pasukan berkuda secara tiba-tiba, maka sahabatnya berkata

kepadanya, 'Al Wazr... al wazr...' yakni pergilah ke bukit dan

berlindung di sana." Sementara Abu Ubaidah berkata, "Al l4lazr adalah

tempat berlindung."

,-ii lclr-Ly (Sudaa artinya tersia-siaknn). Padariwayat selain

Abu Dzar, pernyataan ini disebutkan di bagian awal. Ath-Thabari

meriwayatkannya dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Abu

Ubaidah berkata tentang firman-Nya dalam surah Al Qiyaamah ayat

36, csi,t. "", yakni tidak dilarang dan tidak diperintahkan. Mereka

berkata, 'asdaitu haajatiy', artinya aku mengabaikan keperluanku.

Imam tsukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Al Humaidi,

dari Sufian, dari Musa bin Abi Aisyah, dari Said bin Jubair, dari lbnu

Abbas RA. Pada sanad ini dikatakan; Musa bin Abi Aisyah

menceritakan kepada kami dan dia seorang yang tsiqah (terpercaya).

Ini adalah perkataan Ibnu Uyainah. Dia seorang tabi'in iunior yang

berasai dari Kufah dan termasuk maula keluarga Ja'dah bin Hubairah.

Nama panggilannya Abu Al Hasan. Nama bapaknya tidak diketahui.

Sementara jalur-jalur hadits ini semuanya berujung kepadanya. Hanya

saja Amr bin Dinar turut menukilnya juga dari Sa'id bin Jubair. Ia juga

termasuk riwayat Ibnu Uyainah darinya. Diantara murid-murid Ibnu

Uyainah ada yang menukilnya meialu sanad yang maushul dengan

menyebutkankan Ibnu Abbas, misalnya Abu Kuraib sebagaimana

dikutip Ath-Thabari, dan ada pula pula yang menukilnya melalui jalur

mursal, misalnya Sa'id bin Manshur.
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:LJrlibl I -tiir?J"'&$ UY yr':si; getiau menggerakkan

tidahnya untulvtya.' Sufyon menggclmbarkannya dan malrsudnya untuk

menghafalnya). Dalamriwayat Sa'id bin Manshur disebutkan, "Sufuan

menggerakkan kedua bibirnya." Dalam riwayat Abu Kuraib

disebutkan, "Dia terburu-buru dan maksudnya untuk menghafalnya,

maka turunlah ayat..."

y),W.|rif,J,:j!-# r Xi,r 116 @tlah menurunkan, "Janganlah

engkau menggerakkan lidahmu membacanya untuk cepot-cepat

menguasainya").Sampai di sini riwayat Abu Dzar. Adapun selainnya

menambahkan ayat sesudahnya. Sa'id bin Manshur menambahkan

dalam riwayatnya di akhir hadits, *r lF & at"iSt e 'J|A l'o'€ 1

t'it f ;t )$ lDahulu tidak diketahui akhir suatu surah hingga

diturunkan'bismillaahirrafumaaniruafuim). :, i,

Firman Allah, urrii w *'ot
" S e s u n g g uh ny a atas t an g g un g an Katmtilah mqt g ump ulk an ny a

(di dadamu) dan (membaatmu pandai) membacanya."

(Qs. Al Qiyaamah USlz l7\

l>,J':; l? f -3;*'JL'fiak,G €j i ;;"*
,y Jiittl,f i):H or{ :u,rl? i.r ,:iv::)rs llrir..l y.)!F
Ud or-L'dix-'ol';*i-- $a \'!:-ai,'* p
, lt t

J;,t JP-- ivr; $$ ;?;'oi n';, {!.ltp ,'^t;:',ti :if,'!1

,*,u. rb'^#',ti 1iitl. 
qe bt i,n'-i'€o -y
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4928. Dari Musa bin'Abi Aisyah; dia bertanya kepada Sa'id bin
Jubair tentang firman Allah, 'Jangan kamu menggerakkan lidahmu
untuk mernbacanyai Dia berkata: Ibnu Abbas berkata, "Beliau biasa

menggerakkan kedua bibimya apabila diturunkan (wahyu) kepadanya,

maka dikatakan kepadanya,'Janganlah engkau menggerakkan lidahmu
untuk membacanya -dia khawatir akan luput darinya- sesungguhnya

tanggungan Kami I ah me ngumpul kanny a', yakni mengumpulkannya di
dadamu, 'dan membacakannya', yakni agr kamu (pandai)

rnembacanya. 'Apabila Kami telah membacakannya -dia mengatakan

diturunkan kepadanya- maka ikutilah bacaannya, kemudian

tanggungan Kamilah menjelaskannya', menjelaskannya melalui

lisanmu."

Keterangan:

(Bab "Sesungguhnya tanggungan Kamiloh nengumpulkannyo

dan membocalunnya".). Disebutkan hadits Ibnu Abbas yang terdatrulu

dari Israil, dari Musa bin Abi Aisyah, Iebih lengkap daripada riwayat

Ibnu Uyainah. Hal ini dianggap eaojil oleh AI Ismaili, Dia berkata,

"Demikian yang dia riwayatakn dmi Ubaidillah bin Musa." Kemudian

dia mengutip dari Ubaidillah,'Kangan kamu menggerakkan lidahmu

ttntuk membocanya', dia berkata, "Beliau biasa menggerakkan

lidahnya karena takut akan luput darinya." Maka kemungkinan apa

,yang disebutkan sesudah ini dari kalimat, "Sesungguhnya tanggungan

Kamilah nxengumpulkannya" hingga bagian akhimya, dinukil secara

n*t'allaq dari trbnu Abbas melaiui sonad yang lain. lladits ini akan

dikutip pada bab berikutnya dengan redaksi yang lebih lengkap.
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2. Firman Anah, e[!j'iN 6drii rif

"Apobila Komi telah selesoi membacokannya maka ikutilah
bacoannya r?2." (Qs. Al Qiyaamah [75]: 18)

Ibnu Abbas berkata, "Qara'naahu (Kami telahselesai
membacakannya), yakni kami telah menjelaskannya. Fattabi,
(ikutilatr), yakni amalkanlah. "

\ y €{6 it,f i i * r arrG s,i i ;;t
rst *: *\t ,k lt J;, ott :Jts g'W,Uil3|!;d

,i, t.^^,: o,',,., 1,,, 1 te, t.a / / c / t t$*'r4 A=i))'iA q!;J-L;t61r,-?j\ e l-;,5;
'+t | :!rq)r *C{ ,) €. C).ivr hr J:;6 ,* t'; ok,

€-',ALi t# :)s 1u-r'1:r'$I+ E-:b'ot a,.'j;:ol'elu) q

'-*blCr"e:-$ itl;i 6$ 6rj ei:.ti?j 1s9.1 ei;, or{
;\ rir; Uli "Ff i(t $1 ,:tKs :Jv ,d),:):rX# Li qL (q

.iL; G\b u jir> .\t icj k iij
4929. Dari Musa bin Abi Aisyah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu

Abbas, sehubungan firman-Nya, 'Janganlah kamu gerakkan lidahmu
untuk (membaca) Al Qur'an karena hendak cepat-cepat
(menguasai)nya'. Dia berkata, "Biasanya Rasulullah SAW apabila
Jibril turun kepadanya membawa *ahyu, beliau menggerakkan
lidahnya dan kedua bibimya, maka terasa berat baginya, dan hal itu
diketahui, akhirnya Allah menurunkan ayat dalam surah ,laa uqsimu
biyaumil qiyaomah', yaitu'Janganlah lmmu gerakkan lidahmu untuk
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(membaca) Al Qur'an karena hendak,cepat-Qepat (menguasai) nya,

Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di

dadamu) don (membuatmu pandai) membacanyo.' Dia berkata,

"Tanggungan Kami mengumpulkannya di dadamu dan

membacakaannya. 'Apabila Kami telah membacakannya maka

ikutilah bacaannyai yuhi apabila kami telah menurunkannya, maka

dengarkanlah.'Kemudian sesungguhnya atas tanggungan Kami

menjelaskannya', tanggungan Kami untuk menjelaskannya melalui

lisanmu." Dia berkata, "Maka biasanya apabila Jibril datang, beliau

menundukkan kepalanya. Jika Jibril telah pergi, beliau membacanya

sebagaimana dijanjikan Allah. tKecelakaanlah bagimu (hai orang

kafr) dan ke celakaanlah bagimu,' ancaman. "

Keteransan Hadits:

(Apabila Kami telah membacakannya, maka ikutilah bacaannya.

Ibnu Abbas berkata, "qara'naahu fKami membacalcannyal yakni,

kami menjelaskannya. Fattabi' [ikutilahJ, yaloi amalkanlah).

Penafsiran ini diriwayatkan Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas RA

sebagaimana dikutip Ibnu Abi Hatim. Kemudian disebutkan dalam

bab ini dari Ibnu Abbas penafsiran yang lain.

& ,p-t i:F t5t, (Apabila Jibril turun kepadanya). Dalam

riwayat Abu Awanah dari Musa bin Abi Aisyah 
-sebagaimana

tersebut pada pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu-,

"Beliau mendapatkan kesusahan karena turunnya wahyu." Kalimat ini

disebutkan untuk menjelaskan sebab turunnya ayat. Kesusahan itu

terjadi saat wahlu turun, karena beratnya perkataan, seperti dijelaskan

pada pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu dari hadits

Aisyah RA. Disebutkan juga dalam haditsnya sehubungan dengan

kisah berita dusta, "Beliau SAW dipenuhi keringat seperti apa yang

biasa dialami (ketika menerima wahyu)." Lalu dalam haditsnya

disebutkan, "Ia sangat sulit bagiku." Pada dasamya kedua keadaan itu
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sama-sama sulit, tetapi salah satunya lebih sulit dibanding yang

lainnya.

^Zfr) iJ,yr'll$U ts€ I (Beliau biasa menggerakkan lidahnya

dan kedua bibirnya). Abu Awanah cukup menyebut 'kedua bibir' dan

begitu juga Isra'il. Adapun Sufuan hanya menyebut 'lidah'. Maksud

hadits tersebut mencakup semuanya. Hanya saja kedua gerakan itu
umunnya saling terkait. Atau maksudnya, beliau menggerakkan

mulutnya (kedua bibir dan lidah). Akan tetapi oleh karena lidah

merupakan unsur pokok dalam pembicaraan, maka ayat pun hanya

menyebutkannya.

"i. t. .,4*;t3$ (Maka bertambah sulit baginyo). Makna zhahir

redaksi ini adalah bahwa sebab beliau terburu-buru adalah adanya

kesulitan yang dirasakan saat wahyu turun, maka beliau pun terburu-

buru menerimanya agar kesulitan itu segera hilang darinya. Namun,

dalam riwayat Israil dijelaskan bahwa demikian itu beliau lakukan

karena khawatir akan dilupakan. Dia berkata, "Dikatakan, 'Jangan

kamu menggerakkan lidahmu membacanya karena khawatir akan

luput darimu'."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Raja', dari Al Hasan,

"Beliau biasa menggerakkan lisannya membacanya agar dapat

mengingatnya, rnaka dikatakan kepadanya, 'Sesungguhnya Kami akan

memeliharanya atasmu'." Ath-Thabari mengutip dari Asy-Sya'bi,

"Biasanya apabila wahyu turun kepadanya, maka beliau terburu-buru

mengucapkannya karena cintanya kepadanya. Secara zhahir beliau

langsung membaca kembali apa yang telah turun (tanpa rnenunggu

selesai) karena cintanya kepada wahyu itu, maka beliau diperintah

agar tidak terburu-buru hingga wahy: selesai diturunkan." Namun,

tidak tertutup kemungkinan hal itu beliau lakukan karena beberapa

sebab.

Dalam rirnayat Abu Awanah disebutkan, "Ibnu Abbas berkata,

'Aku menggerakkan keduanya (bibir) sebagaimana Rasulullah
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menggerakkan keduanya'. Lalu Sa'id berkata, 'Aku juga

menggerakkan keduanya sebagaimana aku melihat Ibnu Abbas

menggerakkan keduanya'." Pernyataan Ibnu Mas'ud disebutkan secara

rnutlak. Sementara dalam pernyataan Sa'id dikaitkan dengan

'penglihatan', karena Ibnu Abbas tidak pernah melihat Nabi SAW

dalam kondisi seperti itu, sebab secara zhahir peristiwa ini terjadi pada

awal kenabian dan Ibnu Abbas belum dilahirkan. Hanya saja tidak

tertutup kemungkinan Nabi mengabarkan kepadanya dan Ibnu Abbas

pun melihatnya. Kemungkinan ini bahkan disebutkan secara tegas

dalam riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi dalam Musnad-nya, dari Abu

Awanah melalui sanad-nya,"Ibnu Abbas berkata, tt' e3 U a';i SA

,U,i +i; .hr k !r'lr't q-it 6tcu menggerakkan kedua bibirku

untukmu sebagaimana aku melihat Rasulullah SAm.' Riwayat Ibnu

Abbas ini memberi faidah tentang maksud kata ganti pada riwayat

Imam Bukhari, "Aku menggerakkan keduanya", padahal sebelumnya

tidak disebutkan'kedua bibir'. Maka kita pun mengetahui bahwa yang

demikian hanya berasal dari sebagian periwayat.

?ut'S'jr-i (Maka Allah menurunkan). Yakni karena faktor

tersebut. Ayat ini dijadikan dalil oleh mereka yang membolehkan

ijtihad bagi Nabi SAW. Namun, menurut Al Fakhrurrazi, mungkin

Nabi SAW diizinkan terburu-buru mengulang wahp yang diturunkan,

sampai datang larangan untuk melakukannya. Berarti kejadian ini

tidak berkonsekuensi adanya ijtihad.
, -.!, t ...iJ -p3'Ai:A ()b Qanggungan Kamilah mengumpulkannya [di

dadamu). Demikian penafsiran Ibnu Abbas. Namun, Abdunazzaq

menukil dari Ma'mar dari Qatadah bahwa maknanya adalah

memelihara. Kemudian dalam riwayat Abu Awanah disebutkan,

"Mengumpulkannya untrkmu di dadamu." Namun riwayat Jarir lebih

kuat. Ath-Thabari menukil dari Qatadah bahwa makna

'mengumpulkannya' adalah'mengarangnya'.
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Ajij pan membacakannya). Dalam riwayat Israil ditambahkan,

"agar engkau membacanya". Sementara dalam riwayat Ath-Thabari

disebutkan, "Dar engkau membacanya sesudahnya. "

;\ii:j tif (Apabita Kami telah membacakannya). Yakni

dibacakan malaikat kepadamu.

'CtJ\t'rU'St s$ 6'j €rl) (Maka ikutilah bacaannya; Apaibla

kami menurunkannya maka dengarkanlah). lni adalah penafsiran lain

dari Ibnu Abbas yang berbeda dengan apa yang disebutkan di arvai

pembahasan. Dalam riwayat Ibnu Uyainah disebutkan seperti riwayat

Jabir. Kemudian dalam riwayat Israil sama seperti itu. Sementara Abu

Awanah mengutipny a,l>-.dt 1'ee"'ti (D e n gar kanl ah d an di amt ah).

Tidak diragukan lagi bahwa mendengarkan dengan seksama lebih

khusus daripada diam, karena mendengar adalah memperhatikan

dengan baik. Sedangkan diam hanya tidak melakukan apa-apa. Orang

yang diam tidak mesti memperhatikan. Ini serupa dengan firman Allah

dalam surah Al A'raaf ayat204, t"11iii f.rl*lA (Dengarkantah baik-

baik dan perhatikan dengan tenang).

Kesimpuiannya, Ibnu Abbas memiliki dua penafsiran tentang

firman-Nya, atilV (Kami menurunkannya) dan firman-Nya, 'etJti

(dengarknnlah). Ath-Thabari meriwayatkan dari Qatadah tentang

firman Allah, 'etJtt, dia berkata, "Ikutilah yang dihalalkannya dan

jauhi yang diharamkannya." Apa yang tercantum di bab ini didukung

oleh keterangannya di akhir hadits, [1V r-a3 s$ ,syi Jrk'o6t q otKi

(Apabila didatangi Jibril, beliau menundukkan kepalanya, dan

apabila telah pergi maka beliau membacanya). Kata ganti pada

kalimat, "ikutilah bacaannya" adalah Jibril. Artinya, apabila bacaan

Jibril telah selesai, maka bacalah olehmu.

U,!r'^:#'oi W (Uq. qo'o\$ Gemuaian sesungguhnya atas

tanggungan Kami menjelaskannya, yalcni tanggungan Kami untuk
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menjelaskannya melalui lisanmu). Dalam riwayat Israil disebutkan,
'&.J.oji gtas lisanmu). Sementara dalam riwayat Abu Awanah

disebutkan,elp'oi (agar engkau membacanya). Hal ini dijadikan dalil

yang membolehkan mengakhirkan penjelasan dari waktu pembicaraan

sebagaimana madzhab jumhur Ahli Sunnah dan dinyatakan secara

tekstual oleh Imam Syaf i. Berdasarkan indikasi kata tsumma

(kemudian) yang menunjukkan pengakhiran. Ulama pertama yang

berdalil dengan ayat ini untuk masalah tersebut adalah Al Qadhi Abu

Bakar bin Ath-Thayyib, lalu mereka mengikutinya. Namun, ia tidak

sempurna kecuali bila kata "boyaan" pada ayat itu diartikan

menjelaskan maknanya. Jika dipahami dalam arti kesinambungan

hafalan clan kemampuan untuk membaca dengan iidah, maka apa yang

mereka katakan tidak tepat.

Ai Amidi berkata, "Mungkin yang dimaksud'bayaan' pada ayat

itu adalah memperjelas, bukan memerinci rnasalah yang bersifat

global. Dikatakan 'baana al kaukab', artinya bintang tampak dengan

jelas." Dia juga berkata, "Hal itu diperkuat bahwa yang dimaksud

adalah seluruh Al Qur'an. Adapun yang global hanyalah sebagiannya,

padahal urusan tersebut tidak dikhususkan untuk sebagian tanpa yang

lain." Abu Al Husain A1 Bashri berkata, "Mungkin yang dimaksud

adalah penjelasan secara detail, maka ia tidak berkonsekuensi

pengakhiran penjelasan secara global. Oleh karena itu, ayat ini tidak

dapat dijadikan dalil bolehnya mengakhirkan penjelasan dari waktu

pembicaraan."

Namun, semua ini ditanggapi bahwa mungkin yang dimaksud

adalah kedua makna tersebut sekaligus. Yaitu memperjelas dan

menyebutkan secara rinci, sebab kata, "Penjelasannya" adalah kata

jenis yang disandarkan kepada kata lain sehingga mencakup semua

jenisnya yang terdiri dari; memperjelas maknanya dan memerinci

hukum-hukumnya serta apa yang berkaitan dengannya berupa

pengkhususan, taqyid (pembatasan), nasakh (penghapusan), dan
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lainnya' sebagian besar kandungan hadits ini sudah dijeraskan padapembahasan tentang awal mula ru**yu wah1u.
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t.,,\J)\oE,5U'e;
76. SURAH HAL ATAA'ALAL INSAAN

(At INSAAN/AD-DAHR)

o c,. .o a,. ),. o

t')t .l^-il :'rl f,

t*) .t'* trr*) t:rL; Lk <#l I .,rLiYr * ;i itl1 Jt;,"

o s'-i. c / z )c 
' ' 

" 
' ' ' 

o

,y w e ir 'rl5) ,t:tf i'e * Lt..l .'ltt :JA ,-Ht u
,hl,ici rf;tiu, .L>trr 16r:ri( ).a:1r y*'oi JL.*
'p,L#j,+'aJ".f |*'* ot\ Jv'"i,:,lur, |lrtr
f'-* (p1'@ ii l, q't>,;i:r\:)4'J;-'r blx
o,r+)0 "pi i";'r1p i;ie npt ,u;jlrr.lxj'
')tt1 ;tr q pf)r ',4lkv'*i qtb taO rF1
:u.t-.o o-;rJtt1 .,JAt g'rij;rt ,a*')t € i'tit ,';At
'o';t-) 

.'rl-lrt r'idt jj;t,'$.u.'Ju :,ltlhr :1dur1lr;

)*^rJ J_:.j .rrit ,i,'uY or'bf ,titbu'Ji't ,itlt Sv't
t 

' 
o ? ", o J.c I t,., ',.:, -,o.1, to z ^ ' o

;6*, JS') ,dAr ;'-r-.:, e';\ :F JU; .'*'iJr ilr- :>\*1^L
z-

.\;Y'* W3 -sVry*
Dikatakan maknanya adalah datang ** ,rrurrrrs iu',, dunOuu'ro|

(bukankah) bisa bermakna pengingkaran dan berita. Sementara di

tempat ini berfungsi sebagai berita. Allah mengatakan, "Dahulu dia

sesuatu yang tak pernah disebut-sebut." Hal ini berlangsung sejak
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penciptaannya dari tanah liat hingga ditiupkankannya ruh. Amsyaaj

artinya percampuran. Antara sepeflna laki-laki dan seperma

perempuan, darah dan segumpal daging, jika dicampur maka disebut

ma;yiij, seperti perkataan anda 'khaliith' (yang tercampur). Kata
mamsyuuj sama dengan makhluul (percampuran). Dikatakan 'Salaasil'
(rantai-rantai) dan'aghlaal' (belenggu-belenggu). Sebagian mereka

tidak meniashrif-nya. Mustathiiron artinya merata. Al Qamthariir
artinya penuh kesulitan. Dikatakan 'yaum qamthariir' dan 'Yaum

qamathir'. Kata al 'abuus, al qamthariir, al qamaathir, dan al 'ashiib

merupakan ungkapan untuk hari-hari cobaan yang sangat berat. Al
Hasan berkata, "An-Nadhrah (kecerahan) ada pada wajah) qs-surur

(kegembiraan) ada dalam hati." Ibnu Abbas berkata, "Al 'Araa'ik
artinya as-surur." Sementara Muqatil berkata, "As-Surur artinya

gelang kaki yang terbuat dari mutiara dan yaquth." Al Bara' berkata,

" Dzullilat quthuufuha (dimudatrkan pemetikannya), artinya mereka

memetiknya seperti yang mereka kehendaki." Mujahid berkata,

"Salsabiila artinya deras alirannya." Ma'mar berkata, "Asrahum

artinya yang kuat fisiknya. Segala sesuatu yang engkau kuatkan, baik
pelana maupun yang lainnya maka disebut mo'suur."

Keterangan: -

(Surah Hal Ataa'Alal Insaan. Bismillaahirrahmaaniruafuiim).

Penyebutan' b as m.al ah' hanya terdapat dalam riwayat Abu Dzar.

/t q rihl .t:r;'o*, t:rrr'ok 1b> s gtr)i ,b di 'oG" Jt{
(Dikatokan malmanya adalah datang atas manusia, dan kata 'hol'
(bukankah) bisa bermakna pengingkaran dan berita. Sementara di
tempat ini berfungsi sebagai berita). Demikian dinukil mayoritas

periwayat. Pada sebagian naskah disebutkan, "Yahlta berkata." Versi

ini adalah benar karena ia merupakan perkataan Yahya bin Ziyad Al
Farra'. Dia menambahkan, "Karena engkau mengatakan, 'Apakah aku

menasehatimu' dan 'apakah aku memberimu', engkau menyuruhnya
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mengakui bahwa engkau telah menasehatinya dan memberinya.

Adapun bila bermakna pengingkaran maka dikatakan, 'Apakah ada

seseorang yang mampu mengerj akan seperti ini?' Kesimpulanny a, kata

f-6 (apakah) adalah untuk pertanyaan. Namun, terkadang dipakai

untuk penekanan dan terkadang untuk pengingkaran, maka klaim

bahwa kata ini hanyalah sebagai tambahan pada ayat di atas adalah

klaim yang tidak diperlukan."

Abu Ubaidah berkata, "Firman-nya, ;|Ji, maknanya 'telah

datang', bukan pertanyaan" IJlama selainnya berkata, "Bahkan ia

adalah pertanyaan yang berindikasi penguatan. Seakan-akan dikatakan

kepada siapa yang mengingkari kebangkitan, 4 t i#9' tb ,;1|1^

*,'e I g!.it(apakah fbaca; bukankahJ telah datang atas rnanusia

satu waktu dari masa, sedang dia ketiks itu belum merupakan sesuatu

yang dapat disebut?). Dia menjawab, 'Benar', lalu dikatakan,'Dzat
yang mengadakannya -setelah sebelumnya tidak ada- pasti mampu

mengembalikannya'. Ayat lain yang serupa dengannya adalah firman-

Nya dalam surah Al Waaqi'ah ayat 62, )ij, d3trl ii-::.11r * "i't"otii: 
(Dan'sesungguhnya kamu telah mengetahui penciotaan yang

pertoma, maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran funtuk
penciptaan yang keduaJ?), yakni sungguh kalian mengetahui bahwa

yang menciptakan pasti mampu untuk mengembalikan.l'

t l, , ',ot o.

c))t y,e.oi Jt*'u {itt f qu.ii ,rr}'u"}fr'C * os

(Dohulu dia belum merupakan sesuatu yang dapat disebttt. Hal ini

berlangsung sejak penciptaannya dari tanah liat hingga

ditiupkankannya ruh). Ini adalah perkataan Al Farra'. Intinya adalah

penafian yang disifati dengan hilangnya sifat. Namun, hal ini tidak

dapat dijadikan dalil oleh kelompok Mu'tazilah yang mengatakan

bahwa 'tidak ada' termasuk 'sesuatu'.
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,"* Y ,ttiA.j ,e;u6 i:,nt ,S*jr iol at;rt it; .Lte\t g6!
b 

=Jti J:, ,LJJ;;t ,lu;l Uf (Amsyaai artinya percampuran.

Antara seperma laki-laki dan seperma perempuan, darah dan

segumpal daging, jika dicompur maka disebut masyij, seperti

perkataan anda 'khaliith' [yang tercampurJ. Kata momsyuuj sama

dengan makhluut [percompuranJ). Ini adalah perkataan Al Farra'

sehubungan firman-Nya dalam surah Al Insaan ayat2, # gt '::i

(yang bercampur yang Kami hendak mengujinya fdengan perintah

dan laranganJ), dia berkata, "Ia adalah seperna laki-laki dan seperma

perempuan, darah dan segumpal daging. Jika sebagiannya bercampur

maka disebut masyiij, sama seperti kata 'khaliith'. Sedangkan

'mamsyuuj' sama seperti 'makhluuthl " Ibnu Abi Hatim mengutip dari

jalur Ikrimah dia berkata, "Dari laki-laki adalah kulit dan tulang,

sedangkan dari perempuan adalah rambut dan darah." Kemudian dari

Al Hasan disebutkan, "Dari air mani yang bercampur darah, yaitu

darah haid." Dinukil pula melalui Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu

Abbas, dia berkata, "Amsyaoj artinya beraneka wama." Lalu dikutip
dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dia berkata, "Merah dan hitam."

Abdunazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah, "Amsyaaj

adalah apabila air bercampur darah kemudian menjadi segumpal

darah, lalu menjadi segumpal daging." Sa'id bin Manshur

meriwayatkan pula dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Amsyaaj artinya

urat-urat."

'll':it i/.-y-, (Salaasil [rantai-rantaiJ dan aghlaal [belenggu-

belenggul. Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, "Dikatakan,

'Salaasil dan aghlaal'. "
., t o, o loi

|4-il -ft d, $ebagian merekn tidak men-tashrif-nya). Iyadh

menyebutkun buh*u dalam riwayat mayoritas menggunak ankatayujzi
sebagai ganti yujri. Namun, dia mengukuhkan riwayat dengan kata

yujri, dan inilah yang lebih tepat. Maksudnya, sebagian ahli qira'ah



men+ashri/o kata salaasil dan sebagian lagi tidak. Hanya saja

digunakan kata yujri mengikuti istilah lama. Dahulu mereka menyebut

kata yang tidak di-rashrif sebagai mujri.

Perkataan di atas berasal dari Al Fan'a' sehubungan firman-Nya

dalam surah AL Insaan ayat 4, ll'*f ty-,yl Gi.A.$'{bi t-11

(Sesungguhnya Kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai,

belenggu), dia berkata, "sebagian menlashrif-nya menjadi

'salaasilan', dan sebagian lagi tidak men'tashrif-nya sehingga hanya

dibaca 'salasila'. Namun, semuanya benar." Kesimpulan yang dinukil

dari bacaan-bacaan yang masyhur tentang kata salaasil adalah

menggunakan tanwin dan tidak menggunakannya. Kemudian mereka

yang tidak menggunakan tanwin ada yang berhenti dengan hrtruf alif
di akhirnya, dan ada pula yang berhenti tanpa huruf alif. Nafi', Al
Kisa'i, Abu Bakar bin Ayyasy, dan Hisyam bin Ammar membacanya

dengan tanwin. Adapun selainnya tidak memberr tanwin. Sementara

Abu Amr berhenti dengan huruf aliJ' dan Hamzah berhenti tanpa

hurnf alif" Serupa dengannya dinukil juga dari Ibnu Katsir. Sementara

dari Hafsh dan Ibnu Dzakwan dinukil kedua versi itu sekaligus.

Adapun mereka yang memberi tanwin, maka didasarkan kepada

dialek mereka yang men tashrif semua kata yang tidak di tashrif

sebagaimana dinukil Al Kisa'i, Al Akhfasy, dan selain keduanya. Atau

mungkin juga sekadar disesuaikan dengan kata aghlaalan. Abu

Ubaidah menyebutkan bahwa dia melihat pada Imam penduduk Hrjaz

dan Kufah dengan kata' s al oas ilan'.

i^l'|t t';;i (r-bl*iy (Mustothiiran artinya sil<sa yang merata). lni

adalah perkataan Al Farra'. Dia menambahkan, "Orang Arab

mengatakan, 'istathaara ash-shad'u fil qaruurah' (retak telah

membentang pada botol)." Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'id,

dari Qatadah, dia berkata, "Demi Allah, keburukannya telah

t'Kata yang di tashrif adalah kata yang bisa menerima baris tanwin dan kasrah di
huruf akhirnya. Adapun kata yang tidak di tashrif adalah yang tak menerima kedua

tanda tersebut- penerj.
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membentang hingga memenuhi langit dan bumi." Kemudian dari Ali
bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas dikatakan, "Firman-Nya, tj$-J.*

artinya menyebar."

y;3ir2 rF a*" tti;t:rlrypr"J'r"""P' t*urt
r:y,;itd lr..li' 4L;*6'rai'-"',r,it1 @t eamthariir artinya penuh

kesulitan. Dikatakan'yaum qamthariir' dan'Yaum qamothir'. Kata al

'abuus, al qamthariir, al qamaathir, dan al 'ashiib merupaknLn

ungkapan bagi hari-hari cobaan yang sangat berat). Ini adalah

perkataan Abu Ubaidah. Sementara Al Farra' berkata, "Qamthariir

artinya yaJrg keras. Dikatakan, 'yaum qamthariir' dan 'yaum

qumaathir'. " Sementara Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari

Qatadah, "Qamthariir artinya pengerutan wajah." Ma'mar berkata,

"Dia mengatakan hari yang keras."

:-iiJr 1):-;lr: ,f'jt e'aplt |;;st'56'11,1t Hasan berkata,

"An-Nudhrah (<ecerahan) ada pada wajah, as-surur (kegembiraan)

ada dalam hati). Bagian ini tidak tercantum dalam selain riwayat An-

Nasafi dan Al Jurjani. Namun, mereka menyebutkannya pada

pembahasan tentang sifat surga.

)At:1eUr;lry :aS a.t'SA1 6nu Abbas berkata, "Al 'Araa'ik

artinyo os-surur."). Bagian ini tercantum dalam riwayat An-Nasafi

serta Al Jurjani dan telah disebutkan juga pada pembahasan tentang

sifat surga.
, , . t o t tt /rt t o / /t1r.J'J-5 o.*iLi;-WP"LJ,\:ilr)t )t61 (Al Barua' berkata,

"Dzullilat quthuufuha [dimudahkan pemetiknnnyaJ, artinyo mereka

memetiknya sebagaimana mereka kehendaki"). Bagian ini hanya

tercantum juga dalam riwayat An-Nasafi. Sa'id bin Manshur menukil

dari Syarik, dari Abu Ishaq,.dari *lBy?', tentang firman-Nya dalam

snrah Al Insaan ayat 14, t$ Srl, LUii (dimudahknn pemetiknnnya

dengan semudah-mudahnya), dia berkata, "Penghuni surga makan

buah-buah surga dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, atau dalam
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kondisi bagaimana yang mereka sukai." Dari Mujahid, "Apabila dia

berdiri, maka buah itu pun terangkat lebih tinggi, apabila duduk maka

buah itu menjadi lebih rendah." Kemudian dari jalur Qatadah

disebutkan, "Tangan-tangan mereka tidak ditolak oleh duri maupun

karena jauh."

n..a',gJt L:-r,,5,iar+i'Sril ltvtuiahid berknta, "salsabiila

artinya deras alirannya.'). Bagian ini hanya tercantum dalam riwayat

An-Nasafi. Ia juga sudah disebutkan pada pembahasan sifat surga.

o t9. .t'. ,3;i t4 *3 ?Ui3\&,,,/ ,Ft ,rif;jtl: i;f :;ii'Jti)
(Ma'mar berkoto, "Asrahum artinya yang kuat fisilcnya. Segala

sesuatu yang engkau kuatkan, baik pelana maupun yang lainnya makn

disebut ma^suur."). Bagian ini tidak tercantum dalam riwayat Abu

Dzar dari Al Mustamli. Ma'mar yang dimaksud adalah Abu Ubaidah

Ma'mar bin Al Mutsanna. Salah seorang ulama mengira ia adalah Ibnu

Rasyid. Dia mengatakan, Abdurrazzaq meriwayatkannya dalam

tafsirnya darinya. Adapun redaksi Abu Ubaidah, "Asrahum attinya

kekuatan fisik mereka. Kuda biasa disebut syadiidul asr, artinya kuat

fisiknya...." Adapun Abdufiazzaq mengutip dari Ma'mar bin Rasyid

dari Qatadah tentang firman-Nya, i';113\:133 dia berkata, "Yakni

kami memperkuat fisik mereka." Demikian juga diriwayatkan Ath-

Thabari dari Muhammad bin Tsaur dari Ma'mar.

Catatan

Imam Bukhari tidak menyebutkan satu pun hadits marfu'

sehubungan tasir surah 'hal ataa'. Namun, mungkin dimasukkan di

dalamnya hadits Ibnu Abbas yang membaca surah tersebut pada shalat

Shubuh hari Jum'at. Hadits ini telah disebutkan pada pembahasan

tentang shalat.
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:Y'""r)b''';
77. SURAH WAL MURSALAAT

I :pyk j11 .r j-* t*k'rr,,lr.;, lblr+; :it^t-* )sj
.G. t o '. s . ' t

:aV j ,F-t .ott*,,/
:Jttu(€t?i,P d

i4r> e"S _;:"i e? u G.: !t:>
o oi. .t.o tlo.. '. '_, o. lc.
tr *- of S o3tb4 ort

lrrlLi X;

t:tsi ,i iy
Mujahid berkata: Jimaalaat artinya tali-tali. Irko,uu (rukulah)

artinya shalatlah. Laa yarka'uun (mereka tidak ruku') artinya mereka
tidak shalat. Ibnu Abbas ditanya tentang firman-Nya, "Mereka tidak
berbicara", "Demi Allah, Tuhan kami, tiadaloh kami
mempersekutukan Allah", dan "Pada hari ini Kami tutup mulut
mereka", maka dia berkata, "sesungguhnya ada bermacam-macam;
suatu kali mereka berbicara dan suatu kali dikunci mulut-mulut
mereka."

1. Bab

?rt }* At Jyr'{ k :,)s'*Lht *rtr .r^i * e *'*:P,y 
C GAa rig 1oy--rtts) * Uil, *3 y

^r\.!qE ar ** it J;, j- ,G:;L *i,k# ,Gur$.u"a;
,. d...\sr,

4930. Dari Alqamah, dari Abdullah RA, dia berkata, ,'Kami

bersama Rasulullah sAw dan diturunkan kepadanya'wal mursalaat,
dan sungguh kami menerimanya dari mulutnya. Tiba-tiba seekor ular

cr-t t.'-o)l .,, .-r .i..

fjJ* 1') J"'.'<3):*:
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keluar dan kami pun bersegera menghampirinya. Namun, ular itu
mendahului kami masuk ke lubangnya. Rasulullah SAW bersabda, '1a

dilindungi dari keburukanmu sebagaimana kamu dilindungi dari
keburukannya'."

t cl c / 
2, 

./c o / /z= t c /c ..//.o 
tc 

\ o. J o !.o-,:d-

rtg. 13.a:a ,-f ,hlf! ;f e)l ; ,r.".r- Urgl Altl +r;1 6"t--c ki.i--
,':' ). o,: 

: 
"''^)rar 1-"'** * eti\'*,F\i *',p,r;\*',

U L,:i:,j \:d ilr'*L Jsl:'Ft?\ c rG U ::;i'ac')
r?i2b;,;;Jtt.,?\i *et;iU *\'* i;
Jr;\;, lt', 1' lo 

'*'^jbt e,i\'*;ry * irr" it
.iur .r"o f ui ; '-1lr j ,#'St r+ f

tt
I:jl.> i;i Li.t--

VUjtil-c :Jli

4931. Abdah bin Abdullah menceritakan kepada kami, Yahya

bin Adam mengabarkan kepada kami, dari Israil, dari Manshur, sama

seperti ini. Dari Israil, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah,

dari Abdullah, sama sepertinya. Dikutip juga oleh Aswad bin Amir
dari Israil. Hafsh, Abu Muawiyah, dan Sulaiman bin Qarm berkata

dari Al A'masy, dari Ibrahim bin Al Aswad. Yahya bin Hammad

berkata: Abu Awanah mengabarkan kepada kami, dari Mughirah, dari

Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah. Ibnu Ishaq berkata, dari

Abdurrahman bin Al Aswad, dari bapaknya, dari Abdullah.

l!



Qutaibah menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada

kami, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dia berkata:

Abdullah berkata, "Ketika kami bersama Rasulullah SAW dalam goa,

tiba-tiba turun kepadanya 'wal mursalaat' maka kami pun

menerimanya dari mulut beliau dan mulut beliau masih saja basah

karenanya. Tiba-tiba seekor ular keluar. Rasulullah SAW bersabda,

'Awas, bunuhlah'." Dia berkata, "Kami pun berebutan

menghampirinya, tetapi ia mendahului kami." Dia berkata, "Beliau

bersabda, 'Ia dilindungi dari keburukanmu sebagaimana kamu

dilindungi dar i keburuknnnyo'. "

Keterangan:

(Suro.h Al Mursalaar). Demikian tercantum dalarn riwayat Abu

Dzar. Adapun selainnya hanya mencantumkan kata "Al Mursalaat."

Al Hakim meriwayatkan melalui sanad yang shahih dari Abu

Hurairah, dia berkata , "Al lulursalaat urfaa artinya para malaikat yang

diutus membawa perkara yang ma'ruf."

J\+ L,fr:'a (Jimaalaat artinya tati-tali). Dalam riwayat

Mujahid disebutkan, "Mujahid berkata,'Jimaalaat artinya tali-tali."

Kemudian dalam riwayat An-Nasafi dan Al Jurjani di bagian awal bab

disebutkan, "Mujahid berkata: Kifaatan (tempat berkumpul) artinya

mereka hidup di dalamnya (bumi) dan mati dikuburkan di dalamnya.

Furaatan artinya tawar. Jimaalaat artinya tali-tali pada unta."

Pernyataan terakhir dinukil Al Firyabi melalui sanad yang maushul

dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, sama seperti ini. Kemudian Ibnu

At-Tin menyebutkan, "Perkataan Mujahid,'iimaalat' maksudnya

adalah unta hitam, bentuk tunggalnya 'adalah jimaalah. Adapun

jimaalah adalah bentuk jarnak dari kata iamal (unta), sama seperti

kata hijarah (batu) yang bentuk tunggalnya adalah haiar. Barangsiapa

yang membacanya jimaalaat, maka maksudnya adalah tali-tali yang

besar dan kasar.
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Mujahid berkata, "Firman-Nya (surah Al A'raaf ayat 40), e" rP
y$t'e e'S;i, llringgo unta masuk ke lobang jarum), yaknitali

kapal." Dari Al Farra' disebutkan,"Al Jimaalaat adalah tali-tali yang

dikumpulkan." Ibnu At-Tin berkata, "Atas dasar ini maka pada

dasarnya dibaca al jumal." Saya berkata, "la adalah qira'ah yang

dinukil dari Ibnu Abbas, Al Hasan, Sa'id bin Jubair, dan Qatadah."
Kemudian dinukil juga dari Ibnu Abbas dengan kata'jumaalah', yal<rri

dalam bentuk tunggal. Akan disebutkan penafsirannya dari Ibnu

Abbas -di akhir surah ini- seperti dikatakan Mujahid. Adapun

penafsiran kata 'kifaatan' telah dikemukakan pada pembahasan

tentang jenazah. Sedangkan penafsiran furaatan dengan arti tawar

telah dinukil melalui sanad yarrg maushul oleh Ibnu Abi Hatim dari

Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas RA. Demikian juga dikatakan

Abu Ubaidah.
,l ,,
o;-bi",t ,ori;";-t d;* t jk\r,i,o 'Sa3 

luuiahid berkota;

Irka'uu [rukulahJ artinya shalatlah. Laa yarka'uun fmereka tidak

ruku'J artinya mereka tidak shalat). Kalimat'laa yarka'uun' tidak

tercantum dalam riwayat selain Abu Dzar. Ibnu Abi Hatim

menukilnya melalui sanad yang maushul dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, sehubungan firman-Nya dalam surah Al Mursalaat ayat 48,

fo, \t i4'-F trts (dan apabila dikntakan kepada mereka, 'RukulahJ'),

dia berkata, "Yakni shalatlah."

*b '# e:*t> Qzs -;i fk s G.: )\:> <otl:;1> c# 'i.t',9t
"#'#"i:;r'oryi; orli t"'tt'lut (etyt (Ibnu Abbas ditanya

tentang firman-Nya, "Mereka tidak berbicara", "Demi Allah, Tuhan

kami, tiadalah kami melnpersekntuktn Allah", dan "Pada hari ini

Kami tutup mulut mereka", maka dia berkata, "sesungguhnya ada

bermacam-macam; suatu kali mereka berbicara dan suatu kali

dikunci mulut-mulut merekn."). Kata "mulut-mulut mereka" tidak

tercantum dalam riwayat selain Abu Dzar. Sebagian maknanya telah

dipaparkan pada tafsir surah Fushshilat. Abd bin Humaid
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meriwayatkan dari Ali bin Zaid dari Abu Adh-Dhuha, bahwa Nafi' bin

Al Azraq dan Athiyah, keduanya datang kepada Ibnu Abbas dan'

berkata, "Wahai Ibnu Abbas, beritahukan kepada kami tentang firman

Allah, ' Ini adalah hari, yang merelut tidak dapat berbicara (pada hari
itu),' dan firman-Nya, 'Kemudian sesungguhnya kamu pada hari
kiamat akan berbantah-bantah di hadapan Tuhanmu', dan firman-

Nya, 'Demi Allah, Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan

Allah', dan firman-Nyu, 'dan mereka tidak dapat menyembunyikan

(dori Allah) sesuatu kejadianpun', maka dia berkata, 'Kasihan engkau

wahai Ibnu A1 Azraq, sesungguhnya ia adalah hari sangat panjang dan

terjadi berbagai keadaan. Datang saatnya mereka tidak dapat berkata-

kata, lalu diizinkan berbicara, maka mereka pun saling bertengkar,

sehingga terjadi apa yang dikehendaki Allah. Mereka bersumpah dan

mengingkari. Apabila mereka mengerjakan hal itu maka Allah
menutup mulut-mulut mereka. Setelah itu, anggota badan mereka

diperintahkan memberi kesaksian atas amal-amal yang mereka

kerjakan. Kemudian lidah-lidah mereka kembali berbicara dan

memberi kesaksian untuk diri-diri mereka atas apa yang mereka

kerjakan" Itulah firman Allah, 'Dan mereka tidak dapat

m e ny e mb uny i kan (dar i A I I ah) s e s u otu lcej a di anpun'. "

Ibnu Mardawaih mengutip dari hadits Abdullah bin Ash-Shamit,

dia berkata: Aku berkata kepada Abdullah bin Amr bin Al Ash,

"Bagaimana pendapatmu tentang firman Allah, 'Ini qdalah hari, yang

mereka tidak dapat berbicara (pada hari itu)', dia berkata,

'Sesungguhnya hari kiamat memiliki beberapa keadaan dan

perubahan. Pada satu keadaan mereka tidak berkata-kata dan pada

keadaan lainnya mereka berkata-kata'." Ibnu Abi Hatim mengutip dari

Ma'mar dari Qatadah, dia berkata, "Sesungguhnya ia adalah hari yang

memiliki beberapa situasi."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Mahmud, dari

Ubaidillah, dari Isra'il, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari

Abdullah RA. Mahmud yang dimaksud adalah Ibnu Ghailan.
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Ubaidillah bin Musa adalah adalah salah seorang guru Imam Bukhari.

Namun, dia biasa menukil darinya melalui perantara seperti di tempat

ini.

Fj-.;e iir k ht J*':'t$E (Kami bersama Rasulullah

SAW). Dalam riwayat Jarir disebutkan, 
2tb 

,f (Dotr* goa). Kemudian

dalam riwayat Hafsh bin Ghiyats disebutkan,4r@i |uIina). Hal ini

lebih shahih daripada riwayat Ath-Thabarani dalam kitab Al Ausath

melalui jalur Abu Wa'il dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, Ut'y ,P *
,jf # *) !O n' p lXetita komi berada di sisi Nabi SAW di

Hir:a').

*'*e (Keluarlah). Dalam riwayat Hafsh bin Ghiyats berikut, 51

* s QiUa-tiba melompat).

tiU]i-{ti (Kami segera menghampirinya). Dalam riwayat Al

Aswad disebutkan, riUlliiti ,-i#' F: a)O ittr & I' J?t'J\ri
(Rasulullah SAW bersabda, 'Bunuhlah ia', maka kami pun segera

menghampirinya).

v;ri Qa mendahului knmi). Maksudnya, mereka ingin

mendahului ular tersebut, tetapi ia justru mendahului mereka. Maksud

kalimat, 'kami segera menghampirinya', adalah kami berebutan siapa

yang lebih dahulu mendapatkannya, tetapi ular itu justru mendahului

kami. Inilah makna yang lebih tepat.

e!\e .;;t\t f 
'U:;\'*')t+):-#fi (Dari manshur san'tct

seperti ini, dan dari Isra'il dari Al A'masy, dari lbrahirni. Maksudnya

bahwa Yahya bin Adam menambahkan pada Israil satu periwayat lagi,

yaitu Al A'masy.
',bl*1. 

C ,b 'i.\'P1 fi,;rs1 @ikutip iuga oleh Aswad bin Amir

dari Israil). Bagian ini dinukil Imam Ahmad melalui jalur yang

maushul. Al Ismaili berkata, "Riwayat Israil ini didukung juga oleh
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Syaiban, Ats-Tsauri, Warqa', dan Syarik." Kemudian dia menukilnya

melalui s anad yang maushul dari mereka.

fr-,lr f et;.y,y,*;r\t,f ii U,'ot;ilJl', {":6 it W'Jtt')
(Hafsh, Abu Mu'awiyah, dan Sulaiman bin Qarm berkata dari Al

A'masy, dari lbrahim bin Al Aswad). Maksudnya, ketiga orang ini

menyelisihi riwayat Israil dari Al A'masy dalam menyebutkan guru

trbrahim. Menurut Israil, Ibrahim menukilnya dari A1 A'masy, dari

Alqamah. Adapun ketiga orang ini berkata, "Dari Al Aswad."

Kemudian di akhir bab ini akan disebutkan bahwa Jarir bin Abdul

Hamid menyetujui mereka dalam menukilnya dari Al A'masy'

Adapun riwayat Hafsh -Ibnu Ghiyats- dinukil melalui sanad

yang maushul oleh Imam Bukhari, dan akan dikutip setelah satu bab.

Mengenai mereka yang menukil riwayat Abu Muawiyah melalui

sanad yang maushul sudah disebutkan pada pembahasan tentang awal

mula penciptaan. Demikian juga riwayat Sulaiman bin Qarm (seorang

periwayat dari Bashrah dan lemah hafalannya). Penyebutan namanya

sebagai Mu'adz hanya dikutip oleh Abu Daud Ath-Thayalisi. Dia tidak

memiliki riwayat dalam Shahih yang Bukhari selain di tempat ini

dalam bentuk mu'allaq.
i ,'-i. ,, .
a-";lu- e e';l'ei$ rnt?;.i(3i:bU.,#-J'6 (Yahya

bin Hammad berkata; Abu Awanah mengabarkan kepada kami, dari.

Mughirah, dari lbrahim, dari Alqamah). Mughirah yang dimaksud

adalah Ibnu Miqsam. Maksud pernyataan ini bahwa Mughirah

menyetujui Israil dalam penyebutan guru Ibrahim bahwa dia adalah

Alqamah. Riwayat Yahya bin Hammad ini dinukil melalui sanad ynag

maushul oleh Ath-Thabarani. Dia berkata: Muhammad bin Abdullah

Al Hadhrami menceritakan kepada kami, Al Fadhl bin Sahal

menceritakan kepada kami, Yahya bin Hammad menceritakan kepada

kami, 7;t, 
."'4t:t *LJlii a ;;'t +rio' ,,r; It t$? lxamt

bersama Nabi SAW di Mina, lalu diturunkan "Wal Mursalaat"

kepadanya)." Iyadh meriwayatkan bahwa pada sebagian naskah
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disebutkan, "Hammad berkata, 'Abu Awanah mengabarkan pada

kami'." Namun, pemyataan ini tidak benar.

ii,' *F * a.i;,b;j,"\t i i;?t r:*,f 0re.:"1 ,i.t',:tt: (Ibnu Ishaq

Urrtoto' Dari Abdurroh*on' bin Al Aswad, dari bapalorya, dari

Abdultah). Maksudnya, hadits ini memiliki sumber dari Ai Aswad

melalui jalur selain Al A'masy dan Manshur. Riwayat Ibnu Ishaq ini

dinukil Ahmad melalui sanad yang maushul dari Ya'qub bin Ibrahim

bin Sa'ad, dari bapaknya, dari Abu Ishaq, "Abdurrahman bin Al

Aswad menceritakan kepadaku", dan diriwayatkan Ibnu Mardawaih

melalui Al-Laits bin Sa'ad dari Yazid bin Abu Habib, dari Muhammad

bin Ishaq, '*?,jd rolir U u;: t1a ,a$it 
^g "t'fr6t; :N.";;8 di

';'*'';Jtit ,i+ q"#.'6#i ,'&t y n' ,p U''$i? lsurott

'wal mursalaati urfa' turun di goa Hira' pada malam (peristiwa)

ular." Mereka berkata, "Apakah malam (peristiw-a) ular?" Dia

bericata, "seekor ular keluar, lalu Nabi SAW bersabda, 'Bunuhlah'.

Namun, ular itu menghilang [masukJ ke dalam lobang. Beliau

bersabda, 'Biarkanlah ia'.). Pada sebagian naskah disebutkan, "Abu

Ishaq berkata." Namun, ini tidak benar, dan yang benar adalah "Ibnu

Ishaq", dan dia adalah Muhammad bin Ishaq bin Yasar (penulis kitab

Al Maghazl). Selanjutnya, dia menyebutkan hadits itu dari Qutaibah,

dari Jarir, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah, secara lengkap.



2. Firman Allah, :oAtS :4 g'i W\,

"sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan

setinggi ktana." (Qs. Al Mursalaat l77lz 32)

,j'; u#tl ,J'i- a& ct'e iJs *G i ,F)t r& fL.5 J Y C.'
lt/,

)5';i .',ii'rl g'rri ^{x kt.'$t e"; k i* <Pg i*,
.'raat ^J3 ,r\iA

4g32.Dari Abdurrahman bin Abis, dia berkata, ; *.na..rgu,
Ibnu Abbas berkata, 'sesungguhnya neraka itu melontarknn bunga api

sebesar dan setinggi istana', dia berkata, "Kami biasa mengangkat

kayu sekadar tiga hasta atau lebih pendek. Kami mengangkatnya

untuk musim dingin dan menyebutnya qashr (istana)."

Keterangan:

(Bab firman-Nya, "sesungguhnya neraka itu melontarkan

bunga api sebesar dan setinggi istana"). Yakni sama ukurannya

dengan istana.

fr''- 
':;Sr *; J? 6amt biasa mengangkat kayu bakar

s e kadar). Kata q ashr memiliki makna'batasan' dan'ukuran'.

,pt :t 7';\i'el/s (Iiga hasta atau lebih pendek). Dalam riwayat

sesudah ini disebutkan, i:.1-J5 O'i i1 (Atau lebih daripacla itu). Namun,

versi ini hanya diriwayatkan Al Mustamli.

'4t 
# :A.ii|';t lXomi mengongkatnya untuk musim

dingin dan menyebutnya istana). Bisa dibaca qashr dan biasa juga

dibaca qashar. Berdasarkan cara baca yang kedua, maka ia adalah

bentuk jamak dari kata qashrah, artinya seperti leher unta. Hal ini
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didukung oleh bacaan Ibnu Abbas "kal qashar." Sebagian mengatakan

maknanya adalah akar pohon. Sebagian lagi mengatakan leher pohon

kurma (bagian atas kurma sebelum pelepahnya-penerj). Ibnu Qutaibah

berkata, "Al Qashr adalah rumah." Maksud mereka yang membacanya

"qashar" adalah bagian atas kurma yang terpotong" Mereka

menyamakannya dengan Qashar manusia, yakni leher-leher mereka.

Seakan-akan Ibnu Abbas menafsirkanbacaan "qashar" dengan makna

yang telah disebutkan.

Abu Ubaid meriwayatkan dari jalur Harun Al A'raj, dari Husain

Al Mu'allim, dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, dari ibnu Abbas,

"Kal Qasher". Harun berkata: Abu Amr memberitakan kepada kami.

sesungguhnya Sa'id dan Ibnu Abbas membacanya seperti itu.

Demikian juga dinukil Abu Ubaid dari Ibnu Mas'ud'

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Qais bin Ar-Rabi', dari

Abdurrahman bin Abis, aku mendengar Ibnu Abbas berkata, "Orang-

orang jahiliyah biasa mengatakan, 'aqshiruw l{rnaa al hathab'(ukurlah

kayu bakar untuk kami), maka dipotonglah seukuran satu atau dua

hasta." Ath-Thabarani meriwayatkan dalam kitab,4l Ausath dari hadits

Ibnu Mas'ud tentang firman Allah, .-idil\t i#, €"i qi dia berkata,

"Bukan seperti pohon atau gunung, tetapi seperti kota-kota dan

benteng-benteng."

3. Firman Allah, "71iiW l:?

"seolah-otah ia iringan unta ya',ng kuning."
(Qs. Al Mursalaat [77]: 33)

o / / t c, \ . z .6. z c' ) c z ,z t c ' c 'o ' 
ol o ',-'ht4bhr s-t{*i;+ *Grf )t+f

'a)i o";'ri 7'r;i'$i^#ir Jl i^ll k'iG (#G ;*././
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8 ,j\r 1L (,"* lr:ro i$i\ ;At ^"5 ,tA);5';i
.JG:}\ a.e

4933. Dari Abdurrahman bin Abis, aku mendengar Ibnu Abbas
RA berkata, "Firman-Nya, 'Melontarkan bunga api sebesar dan
setinggi istana', kami biasa mengambil kayu tiga hasta atau lebih
daripada itu, lalu kami mengangkatnya untuk musim dingin, dan kami
menamainya qashr. Firman-Nya,'seolah-olah ia jimaalaat shqfr,,
yaitu tali-tali kapal yang dikumpulkan hingga setinggi setengah laki-
laki."

Keterangan:

(Bab firman-Nya, "seakan-akan ia jimaalaot shufr,,).
Disebutkan hadits yang sebelumnya dari jalur Amr bin Ali, dari
Yahya, dari suffan, dari Abdunahman bin Abis, dari Ibnu Abbas.
Yahya yang dimaksud adalah Al eaththan, dan Sufuan adalah Ats-
Tsauri.

f15t ;--j)ii (IiSa hasta). Al Mustamli menambahkan dalam,,
riwayatnya,U.i O7 1i (Atau tebih daripada itu).

)+1'!;,ie tk & & /;l')? (* rr)6?) (seakan-

akan ia jimaalaat shufr, yakni tali-tali kapal yang dikumpurkan
hingga setinggi setengah lakiJaki). Maksudnya, sebagiannya
digabungkan kepada yang lain agar menjadi kuat. Aku berkata:
Kalimat "hingga setinggi setengah laki-iaki" merupakan
kesempumaan hadits. Abdunazzaq meriwayatkan dari Ats-Tsauri dan
pada bagian akhir disebutkan, "Aku mendengar Ibnu Abbas ditanya
tentang firman Allah, b "-19 o$?, diaberkata, 'Tali-tali kapal yang

dikumpulkan sebagiannya kepada sebagian yang lain hingga setinggi
setengah laki-laki." Kemudian dalam riwayat eais bin Ar-Rabi' dari

'-b;")k 
ok
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Abdurrahman bin Abis disebutkan, "Ia adalah tali-tali yang terdapat
pada unta." Namun, penafsiran pertama lebih kuat.

4. Firman Allah, A JtW: i; rii

" Ini adalah hari, yang mereka tidak dapat berbicara (pada hari
itu)." (Qs. Al Mursalaat [77]: 35)

.,i.. ,i. \. i, ,6,.,, 'o,.,.o.',.1 > c. o.€&3f n' ,k 4tt;t7i:J,ii' * r f1'tt *
rl, ,y,i:t G\il;'t gD "-# ;y <?*-rfU) "'*; tl. )n
:it*,t,4b\t 'uUt lA ,^? tlL'J')'1.,t+r'.*1 ;u

'c- 'i.i :'rt*,j * \t Ji'"":tt'Jw ,4's t-^Jrl*ri .r;j$r

4 )c €,d)i q'^LL,'; J6 .6? e) K i ;
4934. Dari Al Aswad, dari Abdullah, dia berkata, "Ketika kami

bersama Nabi SAW dalam goo, tiba-tiba turun kepadanya 'wal
mursalaat'. Sesungguhnya beliau membacanya dan aku menerimanya

dari mulutnya. Mulutnya masih saja basah karenanya. Tiba-tiba seekor

ular melompat kepada kami. Nabi SAW bersabda, 'Bunuhlah ia'.

Kami pun berebutan menghampirinya, tetapi ia pergi. Nabi SAW
bersabda, 'Ia dilindungi dari keburuknn kalian sebagaimana kalian

dilindungi dari keburuknnnya'." IJmar berkata, "Aku menghafalnya

dari bapakku, 'Dalam goa di Mina'."

Keterangan:

(Bab "Ini adalah hari, yang merelea tidak dapat berbicara [pada
hari ituJ'). Disebutkan hadits Abdullah bin Mas'ud tentang ular.
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'c;') :1. (fiba-tiba melompat)- Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan,,idz watsaba" yakni dalam bentuk mudzakkar (jenis laki-

laki). Demikian juga dengan lafazh 'uqtuluuha' diganti dengan

'uqtuluuhu'.

'#'Jt*S ((Jmar berkata). Dia adalah Ibnu Hafsh (guru Imam

Bukhari).

1 U'^* fdm menghafalnya dari bapakku). Dalam riwayat

Al Kasymihani hanya disebutkan (Aku menghapalnya).

1, )G ,- (Dalam goa di Mina). Maksudnya, bapaknya

menambahkan kalimat, "Dalam goa di Mina", sesudah kalimat, "Kami

bersama Nabi SAW." Pada pembahasan yang lalu telah disebutkan

bahwa tambahan ini tercantum juga dalam riwayat A1 Mughirah dari

Ibrahim.
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/.' yr,--5 - ),t ' )O)'qf\.r
78. SURAH AMMA YATASAA'ALUUN (AN-NABA')

I ,1(G- \t#1> .tl,;"\ :43.t7.-t;1ly ,Lt"=" ju

e.\'Jvs .:,.'E', rJfur ,C b ,(.r1*) .4 otl6-"oi'ttf &
',#.:J3'*'"i 6|.I.l,:ift'Ssi U:p6i1 ,y'*
,66 ,r j* ,q(t:--;b4 .L,j 6*Ar, ot3t ok 'b;" :1"vJ\

Mujahid berkata: Laa yarjuuna hisaaban artinya mereka tidak

takut kepada hisab. Laa yamlikuuna minhu khithaabqn, artinya

mereka tidak berbicara dengan-Nya kecuali Dia mengizinkan mereka.

Shawaaban artinya membenarkannya di dunia dan mengamalkannya.

Ibnu Abbas berkata: Wahhajan artinya terang benderang. Ulama

selainnya berkata: Ghassaqan artinya (air) matanya mengalir;

Yaghsiqu al jurfo artinya (darah) luka mengalir. Seakan-akan kata al
ghassaaq dan al ghasiiq adalah semakna. Athaa'an hisaoban artinya

pembalasan yang cukup. A'thaani moo afosabani artinya dia

memberiku apa yang mencukupiku.

Keterangan:

(Surah Amma yatasaa'aluun). Mayoritas ulama membacanya

'omma, sementara Ibnu Katsir membacanya 'ammah. Inilah yang

dinamakan ha' saktah, yang berfungsi seperti tanda berhenti.

Kemudian dari Ubay bin Ka'ab dan Isa bin Umar disebutkan 'ammaa,

tetapi ini adalah dialek yang jarang digunakan. Surah ini disebut juga

surah An-Naba'.
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u,iql ,1(u.- t*';'*; ,lrwi ia luuiahid berkata: Laa

yarjuuna hisaaban artinya mereka tidak takut kepada hisab).

Demikian dalam riwayat Abu Dzar. Adapun selainnya mengutip,

"Mujahid berkata...". Pernyataan ini dinukil Al Firyabi melalui sanad

y ang m ou s hul darr Muj ahid.

'4t14bf lf ,-:ii( ) ,1{tt+ b ufu9 Qaa yarntikuuna

minhu khithaaban orrrnro merekn tidak dapat berbirora dengan-Nya

kecuali Dia mengizinkan mereka). Demikian dalam riwayat A1

Mustamli. Adapun yang lainnya mengutip,'*J.is1J*t'! tetapi versi

pertarna lebih tepat sebagaimana yang akan saya jelaskan.

?r|ryj #iJ' C b :(.t:,3oy $hawaaban {yang benarJ artinya

membenarkannya di dunia dan mengamalkannya). Dalarn riwayat

selain Abu Dzar disebutkan penisbatan pernyataan ini kepada Ibnu

Abbas seperti yang sebelumnya. Namun, hai ini perlu ditinjau

kembali, karena Al Firyabi meriwayatkannya dari Ibnu Abi Najih dari

Mujahid tentang firman-Nya dalam surah An-N aba' ayrt 37 , J-r<&i :
6Y i (tidok dapat berbicara dengan Dia), diaberkata, "Khithaaban

artinya pembicaraan." Sedangkan firman-Nya dalam ayat 38, 
'JG 

6li,l
t3.tj-* (kecuali siapa yang berkata benar), dia berkata, "Yakni

membenarkannya di dunia dan mengamalkannya."

(Xrrt*J dbU)')U3 ltUn:u Abbas berkata, "Tsajjajan artinya

tercurah"). Sugiunini hanya tercantum dalam riwayat An-Nasafi dan

telah disebutkan pada pembahasan tentang pertanian.

,-,6y JGii @l Faafan artinya sangat rimbun). Pernyataan ini

hanya tercantum juga dalam riwayat An-Nasafi, dan ia adalah

perkataan Abu Ubaidah.
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4 :qGrL'2y :r"r-ic'ir|5t4 (Ibnu Abbas berkata, "Wahhaian

ortinya terang benderang'). Bagian ini diriwayatkan Ibnu Abi Hatim

dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas.

yry (t't'i;> ri.Fi 16'er1 (Dihaaqan artinlta penuh. Kawaa'ib

artinya bucth dada). Pernyataan ini hanya terantum dalam riwayat An-

Nasafi saja, dan telah disebutkan pada pembahasan tentang awal mula

penciptaan.

'^*'& 
'1du1.l,; 

,6',jo]L4 (t-ilama selainnya berkata;

Ghassaqan artinya [airJ matanya mengalir). Bagian ini tidak

tercantum dalam riwayat selain Abu Dzar, dan telah disebutkan pada

pembahasan tentang awal mula penciptaan. Abu Ubaidah berkata,

"Dikatakan, 'Taghsiqu ainuhu', artinya air matanya

menetes/mengalir." Dalam riwayat An-Nasafi dan Al Jurjani

disebutkan, "Ma'mar berkata...". Ma'rnar yang dimaksud adalah Abu

Ubaidah bin Al Mutsanna.

yt'a-Att0uj*iir o't',V"L"it qi'1 (Yaghsiqu at iurh

artinya (darah) luka mengalir. Seakan-aknn al qassaaq dan al ghasiiq

adalah semakna). Hal ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang

awal mula penciptaan, dan di tempat ini tidak tercantum dalam

riwayat selain Abu Dzar.

\rJt |si ,;;i ri ;u-hbi :q,g itv :(.c '(b1 (Athaa'an

hisaaban artinya pembalasan yang cukup. A'thoani maa afosabani

artinya dia memberiku apa yang mencukupiku). Abu Ubaidah berkata

tentang firman Allah dalam surah An-Naba' ayat 36, \3.t-b c*b.

artinya memberikan pembalasan. Terkadang kata hisaaban digunakan

dengan arti mencukupi. Engkau dapat mengatakan, 'o'thaani maa

ahsabani, (dia memberiku apa yang mencukupiku). Abdtxr.azzaq

menukil dari Ma'mar, dari Qatadah tentang firman-Nya, t:.tt e.tb dia

berkata, "Yakni pemberian yang banyak."
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r. Firman Apah, 6rgi oiV )b, €*ti
"Ysitu hari (yang pada wakta itu) ditiup sangkakala lalu

kamu datang berkelompok-kelompol<." (Qs. An-Naba' [38]: 18)

c{$: .'?rt p I' J;'tJG:'JG *; irr 'b'{|t G-i}
r'.,a3, o*rr :'Jte .l>;it i,sG tc, ,:r*'r'r ilv ,o'*ri ,git;

,,At;i h, 'rl'-..,iu .'1.i ,'J$ {-'oi'rl :'Jv i;i :'Js

w \\,& \\i'A guytt e ipt'c-;J" tK orS ,is
o 5 

to / ,o,, ) c z ztz -l

lqt i"r.; 4Ar 3; ,i ,7nt 
"-\b 

s'1rL(1

4935. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW

bersabda, 'Apa yang ada di antora dua tiupan adalah empat puluh'."

Dia berkata, "Empat puluh hari?" Beliau berkata. "Aku tidak mau."

Dia berkata, "Empat puluh bulan?" Beliau berkata, "Aku tidak mau."

Dia berkata, "Empat puluh tahun?" Beliau berkata, "Aku tidak mau."

Beliau berkata, "Kemudian Allah menurunkan air dari langit dan

mereka tumbuh sebagaimana tumbuhnyq sayuran. Tidak ada sesuatu

dari manusia melainkan hancur kecusli satu tulang yaitu pangkal

ekor. Darinya disusun ciptaan pada hari kiamat."

Keterangan:

(Bab "Yaitu hari (yang pada waktu itu) ditiup sangkakala lalu

kamu dat an g b e r ke I o mp o k-ke I omp o k", y alcni b e r o m b o n g- r o mb o n g an) .

Ibnu Abi Hatim menukilnya melalui sanad yang maushul dan lbnu

Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya , ri(-*i oliia aiaberkata,

"Yakni berombong-rombongan." Imam Bukhari menyebutkan hadits

Abu Hurairah, "Apa yang ada di antara dua tiupan adalah empat
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puluh." Penjelasannya telah dijelaskan pada surah tafsir Az-zumar.

Adapun kala"abaitu" jika diberi tanda dhammah maka artinya aku

tidak mau mengatakan apa yang tidak aku dengar. Sedangkan bila

diberi baris fathah maka artinya aku tidak mau mernberitahukannya,

karena ia adalah perkara ghaib.
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t:v:Wi{u
79. SURAH WANNAZI'AAT

lu:
t.

J,
,/* c.t'Jvs ';:3 elt y ; olt .;';it 4at i76rt

; (166} tt6> ,i*'Ju': .,Qt JL J':\t r:;i olr (li6J\
' 

.o.' o. -, .6 t, / c t/ tl t' /ct

,* C+ a4ilt dyS cLaL4::.

Mujahid berkata, "Bukti (Mukjizat) yang besar adalah tongkat

dan tangannya." Dikatakan, 'An-Naakhirah dan an-nakhirah adalah

sama, seperti ath-thaami' dan ath-thami' (yangtamak) serta al baakhil

dan al bakhiil (yang kikir). Sebagian mereka berkata, "An-Nakhirah

adalah yang telah hancur, sedangkan an-naakhirah adalah tulang

berongga tempat lewat angina, dan mengeluarkan bunyi." Ibnu Abbas

berkata: Al Haafirah artinya kepada kehidupan yang semula' Ulama

selainnya berkata: Ayyaana mursaaha artinya kapan pengakhirannya.

Mursaa as-safiinah artinya tempat ia berlabuh.

Keterangan:

(Surah lfiannazi'at). Demikian yang dinukil semua periwayat.

z^*;;i Qajrah artinya teriakan). Bagian ini tercirntum

dalam riwayat An-Nasafi saja, dan dinukil Abd bin Humaid melalui

s an a d y ang mou s hul dan j alurnya.

U'llt e ,iLt'jt'r;L'j ,yW,'SA'1 ll,tuiattid berkata, "Tarjufu ar-

raajifah [tiupan pertama menggoncangkan alamJ, yolcni gempa).
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Pernyataan ini hanya tercantum juga dalam riwayat An-Nasafi dan

dikutip Abd bin Humaid melalui jalurnya, 'ej $ ':gt ?')\\ 
"-i|i'zl'1liil 6"*i dan gunung bergoncang. Ia adalah gempa).

i:u-j'ot3e <,s:'jii, Alf 9+,'Sti1 lUuiahid berksta, "Bukti

[mukjizatJ yang besar adalah tonglrat dan tangannya"). Bagian ini

dinukil Al Firyabi melalui sanad yang maushul datr Ibnu Abi Najih

dari Mujahid, sama seperti ini. Demikian juga dikatakan Abdurrazzaq

dari Ma'mar dari Qatadah, sama sepertinya.

f *rt;iur& $amkaha artinya bangunannya tonpa

tiang). Pernyataan ini tercantum di tempat ini hanya dalam riwayat

An-Nasafi, dan ia telah disebutkan pada pembahasan tentang awal

mula penciptaan.

L;eb db Qhaghaa fmelampaui batasanJ artinya berbuat

malaiat). Bagian ini hanya tercantum dalam riwayat An-Nasafi dan

dinukil Al Firyabi melalui sanadyangmaushul dari Mujahid'

,ffi6 Jrqtr *ti gut ei..i't9,lrtl7$r (An-Naakhirah

dan an-nakhirah adalah soma, seperti ath-thaami' dan ath-thami'

[yang tamakJ serta al baakhil dan al bakhiil [yang kikir]). lllbu

Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah An-Naba' ayat ll,
i:4 6$s 6utang-belulang yang hancur lumat?"), "Kata naakhirah

dan nakhirah adalah sama." Serupa dengannya dikatakan Al Farra'.

Dia juga berkata, "Itu adalah dua versi bacaan dan yang paling bagus

adalah naakhirah." Kemudian dia menukil dari lbnu Az-Zubur bahwa

dia berkata di atas mimbar, "Mengapa anak-anak membaca nakhirah?

sesungguhnya ia adalah naakhirah." Saya (Ibnu Hajar) katakan,

mayoritas ulama membacanya nakhirah. Adapun naakhirah adalah

bacaan ulama Kufah.
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Catatan

Kata al baakhil dan al bakhiil dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan an-naakhil dan an-nakhiil. Adapun selain keduanya adalah

seperti di atas dan inilah yang benar serta disebutkan Al Farra' dalam

perkataann-v"a, "Ia semakna dengan athlhaami' dan ath-thama' serta al
baakhil dan al bukhl." Adapun kata "semakna", yakni pada makna

dasamya, karena dalam kata nakhirah terdap'at penekanan yang tidak

terdapat pada kata naakhirah.

'-*i ett ,,i t"t a:ir U";rl, ikj, i7A4 ,a1.gr'a'y,ir :'&bx,'J$:)

(Sebagian mereka berksta, "An-Nakhirah artinya yang hancur,

sedangkan an-naakhirah adalah tulang berongga yang dilewati angin

lalu mengeluarknn suora"). Al Farra' berkata, "Salah seorang ahli

tafsir membedakan antara kata'an-naakhirqh' dan'an-nakhirah'. Dia
berkata, "An-Nakhirah artinya yang telah hancur, dan an-naakhirah
adalah tuiang berlubang yang dilewati angin lalu mengeluarkan

suara." Ahli tafsir yang dimaksud adalah Ibnu Al Kalbi. Abu Al Hasan

Al Atsram --periwayat dari Abu Hurairah- berkata, "Aku
mendengar Ibnu Al Kalbi berkata, 'An-Nakhirah adalah yang berbunyi
(yankhar) angin padanya, sedangkan an-naakhirah artinya yang

hancur.

f\\t'd--4or.ouJ.Jr (As-Saahirah artinya permukaan bumi).

Seakan-akan permukaan bumi disebtt as-saahirah (begadang) karena

disanalah hewan tidur dan begadang di waktu malam. Penafsiran

tersebut tercantum di tempat ini hanya dalam riwayat An-Nasafi dan

telah dipaparkan pada pembahasan tentang awal mula penciptaan.

:6t Jt',1\\i s;l uir larlir; ,o"# ir'Sa1 gunu Abbas berkata,

"Al l{aafirah artinya kepada kehidupan semula"). Pernyataan ini
dinukil Ibnu Jarir dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas

sehubungan firman-Nya, O gtjit dia berkata, "Kehidupan. " Sementara

Al Fana' berkata, "Al Haafirah artinya kepada urusan yang semula,

kepada kehidupan." Orang-orang Arab biasa mengatakan, "ataitu
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fulaan tsumma raja'tu alaa haafiri", artinya aku datang kepada si

fulan kemudian aku kembali ke tempat asalku. Dia berkata, "Sebagian

mereka mengatakan, 'Al flaafirah adalah bumi tempat digali kubur-

kubur mereka. Bumi itu dinamakan al fuaafirah, artinya yang digali,

seperti kalimat 'maa'un daafiq'(air yang dipancarkan)."

4,&r *;Xt ztsrlt r4a 4\r a;iit qiill';$y @r-Raajifah artinya

tiupan pertama. Tatba'uha or-raadifah [disusul oleh yang mengikuti],

yakni tiupan kedua). Ath-Thabari menukilnya melalui sanad yang

maushul dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"Firman-Nya dalam surah An-Naba' ayat 6, t-lztlt i-ii'i i:i-
([Sesungguhnya kamu akan dibangkitkanJ pada hari ketika tiupan

pertama menggoncangkan alam) istf;t r4l# @isusul oleh yang

me ngikut i) tiupan kedua. "

'nas ^lUr *fs * {+iJt A}:, \^@ i' (66} o$ ,ip')tii1

7;-J'}3. {t (Jlama selainnya berkata; Ayyaana mursaaha artinya

kapan akhirnya. Mursaa as-safiinah artinya tempat berlabuh

[dermagafi. Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah, Ar;'] OJ
yakni kapan akhirnya. Dia berkata,"Mursaaha artinya batas akhir...".

Kemudian dia meriwayatkan hdits Sahal bin Sa'ad, "Aku diutus dan

kiamat seperti yang dua ini." Penjelasannya akan disebutkan pada

pembahasan tentang kelembutan hati.

'n$i'&1 4b i.t SA 6Unu Abbas berkata, "Aghthasya artinya

menjadi gelap"). Bagian ini hanya tercantum dalam riwayat An-

Nasafi. Penjelasannya telah disebutkan pada pembahasan tentang awal

mula penciptaan.



1. Bab

*\t * lnt'Jy-, 1?, iSs,*?nt'q, * ; ,P ,f
,,i\ 4, ?A), 4 Cj, F jr, t'k'x*r,.iO'*''

ie'F "cV,^ttLst 
;\1s

z'

4936. Dari Sahat bin Sa'ad RA, dia berkata, "Aku melihat

Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan kedua jari tangannya seperti

ini -jari tengah dan jari yang sesudah ibu jari- lalu bersabda,'Aku

diutus dan kiamat seperti yang dua ini'." Ath-Thaammah artinya

menghancurkan segala sesuatu.

4eterangan:

:d'F gAilua:r (Ath-Thaammah artinya menghancurkan segala

sesuatu). Dalam riwayat An-Nasafi, pernyataan ini disebutkan

sebelum bab ini. Ia adalah perkataan Al Farra' sehubungan firman-

Nya, 'i-lri.l I a*t-| $$ @pabila datang Ath-Thaammah), dia berkata,

,'Yaitu Kiamat yang menghancurkan segala sesuatu." Ibnu Abi Hatim

menukil dari Ar-Rabi'bin Anas, "Ath-Thaammah adalah kiamat yang

menghancurkan dengan sehancur-hancumya. "
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lu?)'i';
80. SURAH'ABASA

*')t,r")t

, .oL,1'- i,,.,.e;\s 7f :(Gis ,*)
y',y t*3 ,a?i_>t)' lij

';LLst o\.;'Xr';*trt

raia'j1

lz ) c.

:glLe 9.11

Abasa watawalla artinya bermuka masam dan berpaling. ulama

selainnya berkata: Muthahharah (yang disucikan) "Tak ada yang

menyentuhnya kecuali yang disucikan", mereka itu adalah malaikat.

Ini seperti firman-Nya ',Falmudabbiraati amran' (dan [malaikat-

malaikat] yang mengatur urusan [dunia]). " Dijadikan malaikat dan

Shnhuf sebagai perkara muthahharah (yang disucikan) karena shuhuf

harus disucikakn, maka dijadikan juga kesucian bagi siapa yang

membawanya. Safarah artinya malaikat, bentuk tunggalnya saafirah.

Safartu artinya aku memperbaiki di antara mereka. Malaikat apabila

turun mernbawa wahyu Allah dan menunaikan (tugasnya) maka
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dijadikan seperti as-safiir (utusan) yang memperbaiki di antara suatu

kaum. Ulama selainnya berkata: Tashadda artinya bersikap lalai

terhadapnya. Mujahid berkata: Lamma yaqdhi (belum melaksanakan),

yakni belum ada seorang pun yang melaksanakan apa yang

diperintahkan. Ibnu Abbas berkata: Tarhaquha qatarah artinya ia
diliputi kesulitan. Musfirah artinya bersinar terang. Bi aidiy safarah
(di tangan safarah),Ibnu Abbas berkata, "Penulis." Asfaaran artinya

buku-buku. Talahha artinya menyibukkan diri. Dikatakan bahwa

bentuk tunggal kata asfaar adalah sifr.

/ tc , o u , /- t . 1 tz z

9j cl"]r t7- 6$ Si :)ti"ll's lt\t eUtf *t,G?
';j ;:^;Gi;.'$',lA q-it'J-'s ;rlr lft i.,tt t fi'bi;

.Ot;i ^lt 
"** +

4937. Dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau U"rruUa*,

"Perumpamaan orong yang membaca Al Qur'an dan dia
menghafalnya adalah bersama para malaikot yang mulia dan baik.

Perumpamaan orang yang membaca AI Qur'an dan konsisten

membacanya sementara io mendapatkan kesulitan moka ia

mendapat kan dua pahala. "

Keterangan:

(Surah Abasa. Bismillaahirrafomaanirrafuiim). Kata basmalah

tidak tercantum pada riwayat selain Abu Dzar.

'&tiit G-;, ua1 @basa watqwalla artinya bermuks

mason dan berpaling). Adapun penafsiran kata 'abasa berasal dari

Abu Ubaidah. Sedangkan penafsiran kata towalla berasal dari hadits

Aisyah yang akan saya sebutkan. Tidak ada perbedaan di kalangan

ulama salaf bahwa yang bermuka masam di sini adalah Nabi SAW.
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Namun, Ad-Dawudi mengemukakan pendapat yang ganjil dengan
mengatakan, "Ia adalah orang kafir."

At-Tirmidzi dan Al Hakim meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id
Al Umawi dan Ibnu Hibban dari Abdurrahim bin Sulaiman, keduanya
dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah, dia berkata, dy
c+biht k irr Jt .t y, ,€yrt !r'S;:r6-:Jui,-r"rl' yIJ?i i.t e
'd, gf *t ykt ,k !;J{r,tr ;zs.gr y,tal q e; #;
G'F:';">Up ,t ,i_* tC,'r;.tjf ar"ji ,jg, Frt & gr ea

turun berkenaan dengan lbnu Ummi Mahum yang buta. Dia berkata,

'Wahai Rasulullah, bimbinglah aku' 
-sementara 

di sisi Nabi SAll
terdapot seorang laki-laki pembesar kaum musyrikin- makn Nabi
SAW berpaling darinya dan menghadap kepado lakiJaki yang
satunya. Dia berknta, 'Apakah menurutmu apa yang aku katakan
kurang baik?' Beliau bersabda, 'Tidak!' Maka turunlah oyat, ,Abasa

watalla' [dia bermuka masam dan berpaling|)." At-Tirmidzi berkata,

"Hadits ini hosan gharib. Sebagian periwayat menukilnya melalui
jalur mursal dari Urwah tanpa menyebut Aisyah. Abdurrazzaq
menyebutkan dari Ma'mar, dari Qatadah bahwa yang berbicara dengan

Nabi SAW adalah Ubay bin Khalaf. Sa'id bin Manshur menukil dari
Abu Malik bahwa orang yang dimaksud adalah Umayyah bin Khalaf.
Kemudian Ibnu Mardawaih menukil dari hadits Aisyah bahwa beliau
SAW saat itu berbicara dengan Utbah dan Syaibah (dua putra

Rabi'ah). Dinukil juga dari Al Aufi dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"Utbah, Abu .Iahal, dan Ayyasy." Dari jalur lain dari Aisyah
disebutkan, "Beliau berada dalam majlis yang terdapat para pembesar

Quraisy, di antara mereka Abu Jahal dan Utbah." Maka riwayat ini
dapat merangkum semua pernyataan yang ada.

'a.3.rt"Jt 
r,."') o3',1h1it yqJJJ-:J (r1L4 (Muthahharah

[disucilranJ. "Tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang disucikan",

mereka itu adalah malaikat). Dalam riwayat selain Abu Dzar
disebutkan, "IJlama selainnya berkata,'Muthahharah....'." Demikian
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juga dalam riwayat An-Nasafi. Sebelum itu disebutkan, "Mujahid
berkata... " lalu disebutkan atsar berikutnya, dan disebutkan, "IJlama
selainnya berkata.. . "

/ . t.

ltyi or j.dul d, J* 'ii-r 
(Ini serupa dengan.firman-Nya, ,,Dan

[malaiknt-malaikatJ yan; mengatur urusan [duniaJ"). Ia adalah

perkataan Al Farra'. Dia berkata tentang firman-Nya , :'r+ * e
(dalam shuhuf yang disucikan), ditinggikan lagi disucikan, tidak ada

yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan, dan mereka

adalah para malaikat. Ia serupa dengan firman-Nya dalam surah An-
Naazi'aat ayat 5, r:/i crt;.;.Jti @an [malaikot-malaikatJ yang

mengatur urusan [dunial ).

'*#r W '41jd;l, tey '{-;-E !,ar'o\ ;:;Lf ',i"lirr1'a<rt'ar'g+

ti;-|+U; d.@ijadil<an malaiknt dan Shuhuf sebagai perknra yang

disucilran lmrena shuhuf harus disucilmn, maka dijadikan juga
lresucian bagi siapa yang membawanya). Ini adalah perkataan Al
rarra .

iulr Srt;-a' \ti11i,Jir iiilr ,lowi S$ 6uuiahid berkata, ,,Ar

Ghalab adalah yang rimbun dan al aOba adalah yang dimakan hewan

ternak"). Bagian ini hanya tercantum dalam riwayat An-Nasafi di
tempat ini, dan telah disebutkan pada pembahasan sifat surga.

Uy rsy'ekrl.ir |tJ,rj'Fa*. U;,i>i b'p 76 erti'eKlir a:ri;

{pr'd'gU riir a,iLJtf :O:bi *t ,f t (Safarah artinya mataitrat.

Bentuk tunggalnya saafirah. Safartu artinya alat memperbaiki di
antara merelm. Malaikat apabila turun membawa wahyu Allah dan

menunaikan [tugosnyal makn dijadikan seperti as-safiir [utusanJ
yang memperboiki di antara suatu lmum). Ini adalah perkataan Al
Farra'. Hal ini dijadikan dalil mereka yang mengatakan bahwa semua

malaikat adalah utusan Allah. Dalam hal ini, para ulama memiliki dua

pendapat. Pendapat paling benar bahwa di antara para malaikat itu ada
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yang sebagai utusan dan ada pula yang bukan sebagai utusan. Bahkan

telah dikutip secara akurat bahwa di antara malaikat ada yang sujud

tanpa pernah bangkit dan ruku'tanpa pernah tegak. Golongan pertama

berdalil dengan firman-Nya dalam surah Faathir [35] ayat 1, ]rE
'.l-3 aly;r lYang menjadiknn para malaikat sebagai utusan-utusan).

Namun, argumentasi ini dijawab dengan firman-Nya dalam surah Al
Hajj l22l ayat35, /rJ' ',Hjrt3zSA:*lt 

4 ,Y-?nt 6lUrt memitih

utusan-utusan Q,{ya) dari malaikat dan dari manusia).
t o, ',1 ,. &L-e Jstts a;Ltiai (Iashadda artinya bersiknp lalai terhadapnya).

Dalam riwayat An-Nasafi dikatakan, "Ulama selainnya berkata...".

Namun, ada yang hilang darinya. Adapun yang dikatakan Abu

Ubaidah sehubungan firman Allah, csl-t-e|'i e t0 yakni engkau

menghadapinya. Talahha artinya lalai terhadapnya (mengabaikannya).

Maka bagian yang hilang itu adalah kata "menghadapinya" dan

"talahha." Pada pembahasan selanjutnya akan disebutkan penafsiran

kata talahha menurut versi yang benar. Adapun asal kata ini adalah

'tatashsdda' dan 'tatalahha', tetapi salah satu dari kedua huruf ra'
dalam kedua kata itu dihapus. Abu Dzar mengkritik keterangan dalam

Shahih Bukhari seraya berkata, "Hanya saja dikatakan'tashadda lil
amr' artinya seseorang mengangkat kepalanya untuk suatu urusan.

Adapun kata'lalai terhadapnya' merupakan penafsiran kata' t al ahha' ."

Sementara Ibnu At-Tin berkata, "Dikatakan, talahha artinya

menghadapi." Makna ini sesuai untuk menafsirkan ayat di atas, sebab

beliau SAW tidak bersikap lalai terhadap orang-orang musyrik,

bahkan beliau hanya bersikap lalai (mengabaikan) laki-laki buta

tersebut.

- -i 
6"L;i g"tJ-t (1$ ,:wJii luuiahid berkata;

lamma yaqdhi, artinya belum ada seorang pun yang melaksanakan

apa yong diperintahtran). Bagian ini dinukil melalui sanad yang

maushul oleh Al Firyabi dari jalur Ibnu Abi Najih, dari Mujahid
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dengan redaksi. * ,?,pt ri vn bi ,# 1 (selamanya tidak ada

seorang pun melal<sanakan apa yang difardhukan l<epadanya).

i:t:' A* (qFir) :a& $.r'SA1 6Onu Abbas berkata: Tarhoquha

qatarah artinya ia diliputi kesulitan). Penafsiran ini dinukil Ibnu Abi
Hatim dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas. Al Hakim

meriwayatkan dari Abu Al Aliyah dari Abu Kuraib sehubungan

firman-Nya dalam surah Al Haaqqah [69] ayat U, i*i$ ,;o\\t ,>i,*1

i-$ *i &li (bumi dan gunung-gunung diangkat, talu kedua'nya

dibenturkan dengan sekali bentur), dia berkata, "Keduanya menjadi

debu di wajah orang-orang kafir, bukan pada wajah orang-orang

mukmin. Itulah firman-Nya dalam surah Abasa ayat 40-41, :6ii?i
?*i 6'Si? te# (dan banyak fpulal muka pada hari itu tertutup

debu, dan ditutup lagi oleh kegelapon).

la o.t!., .
t3 ,-Y 6'*:1 (Musyfirah artinya bersinar terang). Bagian ini

dinukil melalui sqnad yang mqushul olehlbnu Abi Hatim dari Ali bin

Abi Thalhah.

$ gra,i f fb ii.r S,ii:e qftr(Bi aidiy safarah [di tangan

safarahJ, Ibnu Abbas berkata, "Penulis." Asfoaran artinya buku-

butu). Bagian ini dinukil Ibnu Abi Hatim dari Ali bin Abi Thalhah
-dari 

Ibnu Abbas tentang firman-Nya, a-L-i ei-u, fat tungan safarah),

dia berkata, "Yakni para penulis. Bentuk tunggalnya saafir.Ini adalah

firman-Nya dalam surah Al Jumu'ah 162! ayat S, titfui'S;;- 1;,:t Si;if

(seperti keleclai yang membatna asfaar), dia berkata, 
"'g,rkr-Uot,."Abdurrazzaq menyebutkan dari jalur Ma'mar dari Qatadah tentang

firman-Nya, 6*) €ij\, dia berkata, "safarah artinya penulis."

Sementara Abu Ubaidah berkata, "Firman-Nya, ililjfr-ji yakni

penulis. Bentuk tunggalnya adalah saafir."
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$r-:,5 1fii57 lfaahha artinya menyibuklmn diri). Masalatr ini

telah dijelaskan terdahulu.

ry )iiJ\t!-.r5id- pit*tdran bentuk tunggal kata asfaar

adalah sifr). Bagian ini tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar, dan

ia adalah perkataan Al Farra'. Dia berkata tentang firman-Nyu, S-i3
rjri ' i|ry )9\ Kata asfaorbentuk tunggalnya sifr, artinya kitab-

kitab yang besar/tebal

'*is'*fi: t:-j J c.t;z SLlr'.;i JA- (|jl6 (fa aqbarah;

Dilmtakan, "Aqbartu ar-rajul" yalcni aku membuatkan kuburannya.

Sedanglrnn "qabartuhu" artinya alat menguburkannya). Al Farra'

berkata tentang firman Allah dalam surah 'Abasa ayat 21, 'rV6 Uti ;,
yakni kemudian Dia mematikannya dan membuatkannya kubur. Tidak
dikatakan 'qabarahu'karena kata qaabir artinya yang mengubur. Abu
Ubaidah berkata tentang firman-Nya dalam surah'Abasa ayat2l,irpii
yakni Dia memerintahkan untuk dikuburkan, dan Dia membuatkannya

kubur. Adapun yang menguburkan langsung dengan tangannya

disebut al qaabir (orang yang mengubur).

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pada bab ini dari Adam, dari

Syu'batr, dari Qatadah, dari Zurarah bin Aufa, dari Sa'ad bin Hisyam,

dari Aisyah. Sa'ad bin Hisyam adalatr Ibnu Amir Al Anshari.

Bapaknya tergolong sahabat dan dia tidak memiliki riwayat dalam

Shahih Bukhari kecuali di tempat ini dan satu hadits mu'allaq pada

pembatrasan tentang keutamaan.

'Si 
1P"ru*po*aan). Yak,msifatnya. Ini sama seperti firman-Nya

dalam surah Ar-Ra'd ayat35, y;t y (perumpamaan surga).

a;g {$it |;ilt e'i y6 $j (oan dia menghafalnya bersama

para utusan [malaikatJ yang mulia lagi berbahi). Ibnu At-Tin
berkata, "Artinya seakan-akan dia bersama pdra utusan (maliakat)
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dalam hal pahala yang didapatkannya." Saya (Ibnu Hajar) katakan,

Ibnu At-Tin bermaksud meluruskan susunan kalimat tersebut, sebab

secara zhahir ankra subjek (perumpamaan) dengan predikat (bersama

para utusan) tidak berkaitan. Seakan-akan dia berkata, "Kata 'ol

matsal artinya penyerupium, seolah-olah dikatakan,'perumpamaal

orang yang menghafal niscaya bersama para utusan', lalu bagaimana

kedudukan sebenamya orang itu?" Al Khaththabi berkata, "Seakan-

akan dikatakan, 'Sifatnya sebagai penghafal' seperti bersama para

utusan, dan sifatnya yang susah payah berhak mendapatkan dua

pahala."

:t;i frr"y f $i itlt;J- j^it s:n, ,pi (perumpamaan

orang yang membaca Al Qur'an dan ia konsisten membacanyo

sementaro ia mendapatkan kesulitan, mako ia mendapatkon dua

pahala). Ibnu At-Tin berkata, "Terjadi perbedaan apakah ia memiliki
pahala berlipat dibandingkan yang membaca Al Qur'an dengan

menghafalnya, atau pahalanya dilipatgandakan, tetapi pahala orang

yang menghafal jauh lebih besar?" Dia berkata, "Pendapat terakhir

nampaknya lebih kuat. Adapun yang memilih pendapat pertama bisa

beralasan, 'Pahala disesuaikan dengan kesulitan yang didapatkan'."
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Jz ot /o, )b)

(i"fAti>ltlto
81. sIrRArr J^r"*ro,niro KUwwrRAr

t a/, o .rt t '.1r. t,t'r,1,
C)j- (qfi c-+lr,lt) :'* )b1 .\ <i#t>t

,...e- t . at l.
'96^tt

;i->,-i r;3c *-i <oH1 ,;-jit JG, .-Fr :1L,1.r*r;
. i1 0 , , ,,

u,htt (ctizvt) :o-* Jt3'r .;j;.jjt :(eirj;J,r; :Lr.1,1 Jttj .i:;rs

cri €'F 6.9itfi.tLrjt:;. *;:a;;; Jtti:b!.
(*t>, ."r6t"yfrt 6.as1 .ira, J^r{J ts '# J^,g.{, .b';

- t a-t

.qi-i+ttiil r;tta i/.i-fr t3pLry?i'; ,-sht, a%t tr"f 7
.j,i :1o;:;'1

Inkadarat artinya bertaburan. Al Hasan berkata: Sujjirat artinya

aimya habis dan tidak tersisa satu tetes pun. Mujahid berkata: Al
Masjuur artinya yang penuh. Ulama selainnya berkata: Sujjirat artinya

sebagiannya menyatu kepada sebagian yang lain hingga menjadi satu

lautan. Al Khunnas artinya melalui tempat peredarannya, lalu kembali.

Tal*tis artinya meru,rtup diri di rumahnya seperti halnya krjang

menyembunyikan din. Tanaffas artinya siang telah meninggi. Azh-

Zhaniin artinya yang tertuduh. Adh-Dhaniin artinya kikir terhadapnya.

Umar berkata: An-Nufuusu ztrwwijar fiiwa-jiwa dipasangkan), yakni

dipasangkan dengan yang sepadan, baik penghuni surga maupun

penghuni neraka. Kemudian dia membaca,'Kumpulkanlah orang-

orang yong zhalim dan pasangan-pasangan mereka'. 'As'as artinya

meninggalkan gelap.
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Keterangan:

(Sur ah idzasysyams u kuww irat. B i s mi l l aahi ru ahmaanirr ahi im).

Kata basmalah tidak tercantum pada selain riwayat Abu Dzar. Ia juga

biasa disebut surah At-Takwiir.

lp ;-j-)0 A3A +o5 pt1 $ujjirat artinya airnya habis dan

tidak tersisq setetes pun). Hal ini sudah disebutkan pada tafsir surah

Ath-Thuur. Ibnu Abi Hatim meriwayatkannya dari Ibnu Abi Hatim

dari Sa'id bin Abi Arubah dari Qatadah, sama seperti ini.

''el:;,:t 1]3;'J;it; '9,",'561 lUuiahid berkata: Al Masjuur

artinya yong penuh). Hal ini sudah disebutkan juga pada tafsir surah

Ath-Thuur.

tl->g r:$i."c,')ai f }\W ei 6>';4:'ot;'Ju1(Jtama
selainnya berkata: Sujjirat ortinya sebagiannya menyatu kepada

sebagian yang lain hingga menjadi satu lautan). [a semakna dengan

perkataan As-Sudi. Ibnu Abi Hatim mengutip dari jalurnya, "Firman-

Nya dalam surah At-Takwiir ayat 6, 'o:;FJ't4t r5fi (dan apabila

lautan dipanaskan), yakni apabila lautan dibuka dan dihancurkan.

a:fl ,crlikt (nkadarat artinya berteburan). Al Farra' berkata

tentang firman-Nya dalam surah At-Takwiir ayat 2, oj:;t\ i:toh s..3

maknanya apabila bintang-bintang bertaburan dan berjatuhan di muka

bumi. Abdvrrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah tentang

flrrman-Nya,'ct sl,tkt i'tlrh q1 dia berkata, " Berserakan. "

', '.,1,t ;iri,t ;jG"JL'eil' rp f,ji ,o1lt'al (it-i;y
UiJJri (Kusyithat artinya berubah. Abdultah membacanya'qusyithat'

s eper ti lcata' lwafuur' dan' qaafuur' s erta' qisth' dan'kisth). Bagian ini

tercantum -di tempat ini- hanya dalam riwayat An-Nasafi. Adapun

selainnya menyebutkannya pada pembahasan tentang pengobatan. Ia

adalah perkataan Al Farra' sehubungan firman-Nya dalam surah At-
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Takwiir ayat ll, 
"*k 

ir;U, r5{2 (dan apabila langit dilenyapkan),

dia berkata, "Yakni dicabut dan dilipat." Dalam qira'ah Abdullah Ibnu
Mas'ud, qusyithat (menggunakan h',aruf qaJ), yang artinya sama

dengan kusyithat. Orang Arab biasa mengucapkan al qaafuur dan al
kaafuur serta al qisth dan al kisth. Apabila ada htuuf yang saling

berdekatan dari segi makhraj (tempat keluar) maka keduanya saling

menggantikan fungsi dalam suatu kata, seperti dikatakan'hadatsa' dan

'hadata'.

lqLr' 'BlJ? ",{s',*ib;at:ro e'.x'uJ}ir. @t

Khunnas artinya melalui tempat peredarannya, lalu kembali. Taknis

artinya menutup diri di rumahnya seperti halnya kijang
menyembunyikan diri). Al Farra' berkata tentang firman-Nya dalam

surah At-Takwiir ayat 15, u,JAt t#f nt (Sungguh, Aku bersumpah

dengan bintang-bintang), ia adalah bintang yang lima yang melalui
garis edarnya, lalu kembali. Kata takms artinya bersembunyi di
rumahnya, seperti halnya krj*g menyembunyikan diri (toknis) di
tempatnya, dan inilah yang disebut al kunnas. Dia juga berkata,

"Maksud bintang yang lima adalah Bahram, Zu\al (Saturnus), Utharid
(Mercury), Zaharah (Venus), dan Musytari (Yupiter)." Perkataan ini
dinukil Ibnu Mardawaih melalui sanad yang maushul dari Al Kalbi
dari Abu Shalih dari Ibnu Abbas. Abdttrrazzaq meriwayatkan melalui

sanad yang shahih dari Abu Maisarah dari Amr bin Syurahbil, dia

berkata, "Ibnu Mas'ud berkata kepadaku, 'Apakah Al Khunnas?"' Dia
berkata, "Aku berkata, 'Aku kira ia adalah sapi liar'. Dia berkata, 'Aku
pun mengira seperti itu'." Dari Ma'mar dari Al Hasan, diaberkata,"Al
Khunnas adalah bintang-bintang yang bersembunyi di siang hari,

sedangkan al kunnas adalah penutupan diri mereka saat terbenam."

Dia juga berkata, "Sebagian mereka berkata, 'Al Kunnas adalah

krjang'."

Sa'id bin Manshur meriwayatkan melalui sanad yang hasan d.ari

Ali, dia berkata, "Itu adalah bintang.bintang yang menutup diri saat
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malam dan menghilang saat siang sehingga tidak terlihat." Kemudian

dari jalur Mughirah, dia berkata, "Mujahid ditanya tentang ayat ini,
maka dia berkata, 'Aku tidak tahu'. Ibrahim berkata, 'Mengapa engkau

tidak tahu?'Ddia berkata,'Kami mendengar bahwa ia adalah sapi liar,

sementara mereka itu mengatakan ia adalah bintang-bintang'. Dia

berkata, 'Mereka itu berdusta atas nama Ali'. Hal ini seperti perkataan

mereka bahwa Ali berkata, 'Sekiranya seseorang terjatuh dari atas

rumah dan menimpa orang lain, kemudian yang jatuh mati, maka yang

dijatuhi harus bertanggung jawab'. "

]u-i$' #\t (F) (Tanaffas artinya siang telah meninggi).Ini

adalah perkataan Al Farra' juga.

4 U s-ua[rt ft$ir 6talr; (Azh-Zhaniin artinya yang tertuduh.

Adh-Dhanitn ortinyo kikir terhadapnyq) Ini adalah perkataan Abu
Ubaidah. Dia mengisyaratkan kepada dua versi bacaan. Barangsiapa

membacanya 'azh-zhaniin', maka artinya yang tertuduh, sedangkan

yang membacanya 'adh-dhaniin' artinya yang kikir. Al Farra'

meriwayatkan dari Qais bin Ar-Rabi' dari Ashim dari Warqa', dia

berkata, "Kalian membacanya 'bidhaniin' yang berarti kikir.
Sedangkan kami mernbacanya 'bizhaniin' yang berarti tertuduh."

Abdurrazzaq meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Ibrahim

An-Nakha'i, dia berkata, "Azh-Zhaniin artinya yang tertuduh, dart adh-

dhaniin artinya yang bakhil&ikir." Kemudian Ibnu Abi Hatim

menukil melalui sanad yang shahih, "Biasanya Ibnu Abbas

membacanya'bidhaniinl " Dia juga berkat4 "Adh-Dhaniin dan Azh-

zhaniin adalah sama." Dia mengatakan, "Ia bukanlah pendusta. Azh-

Zhaniin yang tertuduh dan adh-dhaniin yang bakhil/kikir."

rel;.Lr1fji j ,rA6 !a, ff ,169 a'tj- &\3',it$t>,'* Jtii

Gg,:::fi t# u"l, ()mar berkata: An-Nufuusu zuwwijat (dan apabita

ruh-ruh dipertemukan [dgngan tubuhfl, yalmi dipasangkan dengan

yang sepadan, baik penghuni surga maupun penghuni neralw.

Kemudian dia membaca, 'Kumpulkonlah orang-orang yang zhalim
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dan pasangan-pqsangan mereka'). Bagian ini dinukil melalui sanad

yarug maushul oleh Al Hakim dan Abu Nu'aim dalam kitab Al Hilyah

serta Ibnu Mardawaih melalui jalur Ats-Tsauri, Israil, Hammad bin
Salamah, dan Syarik, semuanya dari Simak bin Harb: Aku mendengar

An-Nu'man bin Basyir berkata: Aku mendengar Umar berkata tentang

firman-Nya dalam surah At-Takwiir ayat 7, '*\3 ,i;il, ts1'1 ldan

apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh),), "Maknanya, seorang

laki-laki dipasangkan dengan yang sepadan daripada penghuni surga,

dan seorang laki-laki dipasangkan dengan yang sepadan daripada

penghuni neraka," Kemudian dia membac a,'nazrtiit t# U"lt tl;3l
([kepada malaikot diperintahkanJ, "Kumpulkanlah orang-orang yang

zhalim beserta teman sejawat mereka). Riwayat ini memiliki sanad

yang mutta,sftll (bersambung) dan shahih. Adapun lafazh riwayat Al
Hakim, "Keduanya adalah dua laki-laki yang mengerjakan suatu

amalan yang dengannya mereka masuk surga atau neraka. Pelaku dosa

bersama pelaku dosa dan orang Shalih bersama orang Shalih." Hal ini
diriwayatkan Al Walid bin Abi Tsaur dari Simak bin Harb, lalu dia

menisbatkannya langsung kepada Nabi SAW tanpa menyebutkan

Umar dalam sanadnya, sehingga dia menggolongkannya sebagai

riwayat An-Nu'man. Riwayat ini dikutip Ibnu Mardawaih. Dia

meriwayatkan juga dari jalur lain dari Ats-Tsauri sama seperti itu.

Namun, versi pertama lebih akurat. Al Farra' mengutip dari Ikrimah,

dia berkata, "Seseorang akan disafukan dengan pasangannya yang

Shalih di dunia, dan orang yang melakukan keburukan di dunia akan

digandengkan dalam neraka dengan siapa yang menolongnya."
,."i .
ti.\i 6.jJe1 (As'as artinya berlalu). Bagian ini dinukil Ibnu Abi

Hatim melalui jalur yang maushul dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu

Abbas sama seperti ini. Abu Ubaidah berkata, "Sebagian mereka

berkata bahwa 'as'es artinya menjelang gelap', dan sebagian lagi justru

menyatakan sebaliknya berdasarkan ayat sesudahnya, 'k q g*!)
(dan deni subuh apabilafajarrrya mulai menyingsing). Abu Al Hasan
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Al Atsram mengutip melalui sanad-nya dari Umar, dia berkata,,,Inna
syahrana qad 'as'as", artinya sungguh bulan kita ini telah berlalu.
Adapun mereka yang menafsirkannya dengan arti 'akan datang'

berpegang kepada firman-Nya, o^i:-i rs1d.3it3.' Al Khalil berkata,

"Allah bersumpah dengan kedatangan malam dan kepergiannya.,'

Catatan

Imam Bukhari tidak menyebutkan satu pun hadits marfu,
(langsung kepada Nabi SAW). Padahal mungkin untuk disebutkan
hadits yang memiliki derajat jayyid yang diriwayatkan Imam Ahmad,
At-Tirmidzi, serta Ath-Thabarani, dan dinyatakan shahih oleh Ai
Hakim, dari hadits Ibnu Umar, yang dia nisba&an kepada Nabi sAW.
it;:,st tiyrl d; u,3r rig iy;u * tti, ifi? urar f:, ,)t'$ibi 6?"#

ao'-it:t (Barangsiapo ronf ingfn metihot'lrori Lo*o, seakan-akan

melihot dengan mata kepala, hendaklah membaca ,idza sysyamsu
kuwwirat' [Apabila matahari digulung), dan ldzassamaa'un fatharat
[dan apabila langit talah terbelaW.Redaksi ini menurut versi Imam
Ahmad.

FATIIUL BAARI - 481



t;S(.r.^^J\ i>\l't)
82. suRAH ID,AS-'AMAA'i* rotHARAT (AL

INFITIIAAR)

f')t i;}t il

(Ul;t fGj,;^"\ti1't |*v: g:]i,,* 4 g,!St',ru'1

;') e)Ar Jril ;r ri r,.,r- :'tau, )4, S^i ;i; t,#r,
V'ri J-*'ri Jd6f:F t1t :;t^, :.,n"Gi CqF'-,;,

Ar-Rabi' bin Khutsaim berkata: Fujiirat artinya melimpah. Al
A'masy dan Ashim membaca 'fa 'adalaka' tanpa tasydid. Adapun

penduduk Hljaz membacanya dengan tasydid (fa'addalakn), yang

dimaksud adalah susunan tubuh yang seimbang. Sedangkan yang

membaca tanpa tasydid maksudnya pada bentuk apapun yang

dikehendaki; baik bagus atau buruk, tinggi atau pendek.

Keterangan:

(Sur ah i dz o s - s amaa' un fot ha r a t. B i s m i I I a ah iru o fumaa n i r r afti i m).

Surah ini biasa juga disebut surah Al Infithaar.

,lr,i 
".,' 

:u-i]ti.iir (nfithaar artinya terbelah). Bagian ini hanya

tercantum dalam riwayat An-Nasafi, dan merupakan perkataan Al

Farra'.

drJr qW.UL;t-o*.lV it,f irit @itebutkan dari

Ibnu Abbas bahwa 'bu'tsirat' artinya keluarnya orang-orang yang

mati dari dalamnya fkuburl. Bagian ini juga hanya terdapat dalam

r,
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riwayat An-Nasafi, dan ia adalah perkataan Al Farra'. Ibnu Abi Hatim
meriwayatkannya melalui Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas,

" Bu'tsirat artinya digali."

iijll filirl'41r,*y'-'iil "oi8,.3t 561 gtama selainnya

berkata, "Intatsarat [terpencarJ. Ba'tsartu haudhiy, artinya aku
menjadikan bagian atas lalamku ke bagian bowahnya'). Bagian ini
juga hanya dikutip An-Nasafi dan sudah disebutkan pada pembahasan

tentang jenazah.

'c*A 6>']i) i* .; e.),'lri': (Ar-Rabi' bin Khutsaim berkata,

Fujjirat artinya melimpah). Abd bin Humaid berkata, "Mu'ammal dan

Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Sufuan -Ibnu Sa'id Ats-
Tsauri- menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Abu Ya'la -
Mundzir Ats-I'sauri- dari Ar-Rabi' bin Khutsaim, sama seperti di
atas." Abdurrazzaq berkata, "Ats-Tsauri memberitakan kepada kami
sama sepertinya dan lebih lengkap darinya. Sedangkan yang dinukil
dari Ar-Rabi' adalah 'fujiraf dan inilah yang sesuai dengan penafsiran

di atas."

f1.l:Il! it-vdr,-.j'riii1J4t $ur;$:rti Cbi';t;i\trg 6t
A'masy dan Ashim membacanya fo'adalakn' tanpa tasydid. Adapun
penduduk Hijaz membacanya fa'addalaka' dengan tasydid). Saya

(Ibnu Hajar) katakan, bacaan tanpa tasydid dinukil juga dari Hamzah,
Al Kisa'i, dan semua ulama Kufah. Sementara bacaan dengan tanda

tasydid juga dinukil dari para ahli qira'ah di berbagai negeri.

\1 € 6t W $ ,a:i*'€| €. e-'& Vi /rst JrilL t61)

"4 it ,p* (Mat<sudnya adalah susunan tubuh yang seimbang.

Sedanglran yang membaca tanpa tasydid maksudnya pada bentuk

apapun yang dikehendaki; baik bagus atau buruh tinggi atau
pendek).Ia adalah perkataan Al Farra' sesuai redaksinya hingga kata

'dengan memberi tasydid'. Kemudian dia berkata "Barangsiapa

membaca tanpa tasydid maka ia -wallaahu a'lam-adalah
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menjadikanmu dalam bentuk apapun yang Dia kehendaki; mungkin

bagus...". Kemudian mereka yang memberi tasydid maksudnya -

wallaahu a'lam- Dia menjadikanmu dalam bentuk sempuma dan

ideal." Dia berkata, "Versi terakhir ini lebih bagus dalam tinjauan

bahasa Arab serta lebih saya sukai." Ringkasnya, bacaan yang disertai

tasydid berasal dari kata 'ta'diil' yang berarti keserasian, sedangkan

bacaan tanpa tasydid berasal dan'al 'adal yangbermakna membentuk

kepada sifat apapun.

Catatan

Imam Bukhari tidak menyebutkan satu pun hadits marfu'.

Padahal mungkin dimasukkan didalamnya hadits Ibnu Umar yang

telah disitir pada pembahasan terdahulu.
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83. SURAH WAILUL LILMUTIIAFFIFIIN
(AL MUTHAFFIFIII9

*')t ;*'; ar

:1j$]5 .€)r ,<qli) .tl"tLAt 4 ptr.try :i."t*i

J-j) .'^;r *f *t?:ui:1fii3ry
" ' 'jt L'J ' sit i'k ;"'dJi^Jt., .J t) tt-tl

Mujahid berkata: Bal raana artinya penancapan kesalahan-

kesalahan. Tsuwwiba artinya dibalas. Ar-Rahiq artinya khamer.

Khitaamuhu misk artinya tanahnya adalah kesturi. At-Tasniim ar.tinya

mendominasi minuman penghuni surga. Ulama selainnya berkata: Al
Muthaffif adalah yang tidak menepati selainnya pada hari manusia

berdiri menghadap Tuhan semesta alam.

Keterangan:

(Surah wailul lilmuthaffifin. Bismillaahirrafomaanirrafoiim).

Kata basmalah tidak tercantum pada selain riwayat Abu Dzar. An-
Nasa'i dan Ibnu Majah mengutip melalui sanadyang shahift dari jalur

YazidAn-Nahwi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, '?P il

efiLfl,#r> l" Ji;6 ,# atit,>;i q$g *lt pi yi'r j:"'1r
'o-l.i'.t-i;.'S$,Lfji:;tt (Ketika Nabi SAW datang ke Madinah, mereka

adalah manusia paling buruk dalam hal takaran. Maka Allah
menurunlran'wailul lilmuthaffifin' [celakalah orang-orang yang

r,

.+4*di9.
i? ei,t tii;it

'Jtr)

/r.Jl
tto'.

:o -9
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mengurangi timbanganJ, akhirnya mereka pun memperbaiki takaran
sesudah ilu).

uitkJr Lj liri Si.1 :'s6 SAi guiattid bertrata; Bat Raana

artinya penancapon kesalahan-kesalahan). Bagian ini dinukil Al
Firyabi melalui sanad yang moushul. Kami mengutip dalam kitab
Fawa'id Ad-Dibaji dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
tentang firman-Nya dalam surah Al Muthaffrfiin ayat 14, sit ors',!.

,t

erl.-Jd (bahkan telah menutupi hati-hati mereka), dia berkata,

"Kesalahan-kesalahan tertancap dalam hati-hati mereka hingga

menutupinya." Kata 'ar-raan' dan'ar-riin' artinya penutup. Ia sama

seperti sepuhan pada sesuatu.

Ibnu Hibban, Al Hakim, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i
meriwayatkan dari Al Qa'qa' bin Hakim, dari Abu Shalih, dari Abu
Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "i<J'itb, iUlt qiiJ' ll
'otlr'4'.Jt F e g. l: tb iiu, ;JL'r;,at1 Lt'iby,* e
@.* &'otrrli xi) j,;; ior j;s qlt (sesungguhnya seorang hamba

apabila melakukan suatu kesalahan niscaya akon tampak titik di
hatinya. Apabila dia meninggalkan kesalahan itu dan mohon

ompunon, maka hati kembali bersih. Namun, jika dia kembali

melakukan maka ditambahkan padanya hingga mendominasi hatinya.

Itulah ar-raan yang disebutkan Allah, 'Seknli-kali tidah bahknn telah

menutupi (raana) hati-hati mereka'.). Kami mengutip juga dalam

kitab Al Muhamiliyyar dari Al A'masy dari Mujahid, dia berkata,

"Mereka berpendapat bahwa ar-riin adalah cap."

) t , c!€)-fr (q-fi (Tsuwwiba artinya dibalas). Ini adalah perkataan

Abu Ubaidah. Al Firyabi menukilnya melalui sanad yang maushul

dari Mujahid.

,3ir l+t? p.1ff') + (*iru,,> .,J;lti ftllt1 1,tr-

Rabiiq artinya khamer. Khitaamuhu misk artinya tanahnya adalah
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kesturi. At-Tasniim artinya mendominasi minuman penghuni surga).

Hal ini telah disebutkan pada pembahasan tentang awal mula
penciptaan.

6:* e;r l^ Lir e* S'6i 6nama selainnya berkata: At

Muthaffif adalah yang tidak menepati selainnya).Ini adalah perkataan

Abu Ubaidah.

ij; ti:r, (Ma'an menceritakan kepada kami). Dia adalah Ibnu

Isa.

4.6 e:b (Malik menceritakan kepadaku). Hadits ini termasuk

hadits-hadits Imam Malik yang dinilai gharib (asing). Ia tidak terdapat

dalam kitab Al Muwaththa'. Namun Ma'an bin Isa telah diikuti oleh
Abdullah bin Wahb -dalam menukil riwayat itu- sebagaimana

disebutkan Al Ismaili dan Abu Nu'aim. Begitu juga Al Walid bin
Muslim, Ishaq Al Qurawi, Sa'id bin Az-Zubair, dan Abdul Aziz bin
Yahya -seperti diriwayatkan Ad-Daruquthni di kitabnya AI Ghara'ib-
semuanya dari Malik

Firman Allah, 4dt 
"aj.,/61 in it,

"Poda hari manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam."
(Qs. Al Muthaflifiin [83]: 6)

^* \t ,u'"olt ai t i:? ?nt s.rr';L i :, * * et *
. . o l|. €,4,r) eiLi - ,t <,lorci' 

"aj.u,6t i*er> :Ju ;;,
al;i,_:Ai ;1

4938. Dari Nafi', dari Abdullah bin Urnar RA, sesungguhnya

Nabi SAW bersabda, 'Pada hari (lretika) manusia berdiri menghadap
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Tuhan semesta alam', "Hingga salah seorang mereka tenggelam dalam

keringatnya sampai pertengatran kedua telinganya. "

Keterangan Hadits:

*l*j, ',-r.loArii-ii- Qada hari [ketikal manusia berdiri

mengahadap Tuhan semesta alam). Dalam riwayat Ibnu Wahab

ditambahk *t, lqt 7\@ada hari kiamat).

Ar,J ) 1 @al am ke r ingatnya). Kata ar -r i syfu artinya keringat.

Dinamakan demikian, karena ia keluar dari badan sedikit demi sedikit

sebagaimana air dipercikkan dari bejana yang berlubang. Dalam

riwayat Sa'id bin Daud disebutkan, J;rt-b:i J eei d"O?t'oi &
,A!i @irggo keringat menenggelamkan salah ,rrrorf mereka sampai

p e r t e ngahan ke dua te I inganya).

Flt )G\ it {So*p"i pertengahan kedua telinganya). Ia adalah

penisbatan kata jamak kepada seluruhnya, baik secara hakikat maupun

makna, karena setiap salah seorang mereka memiliki dua telinga.

Imam Muslim meriwaya&an dari hadits Al Miqdad bin Al Aswad,

dari Nabi sAw, ,h Iry eti:t ,p ,Pt ,tfqt ?i €*Jt iJ;
L'kV'&1 ,Fts Jll'is- ,"';qo ,g;l' e"4.ci )n 'b a$rl'fi
,-*,1 'Or-A'$"",*et ,:-'t it, (Matahari mendekat kepada

mokhluk pada hari kiamat hingga jaralcnya dengan mereka seperti

satu mil. Maka orang-orang pun sesuai kndar perbuatan mereka

dalam hal keringat. Di antara mereka ada yang berkeringat hingga

kedua tumitnya, ada yang hWga pinggangnya, dan ada yang

dit e ngge I amlam lecr ingatnya).
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L-f,

ts]3\'.[^J\ i>tl'f-'-
84. suRAH IDzAsro*o-o'u1\ syAeeAT

(AL INSYIQAAQ)

..L'^-i\ ,e{U'oi *> .-{s"-'-
Mujahid berkata: Kitaabahu bisyimaalihi (kitabnya dengan

tangan kirinya); yakni dia mengambil kitabnya dari belakangnya.

Wasaq artinya mengumpulkan binatang. Zhanna an lan yahuur
artinya dia mengira tidak akan kembali kepada Kami.

Keteransan:

-

(Surah idzas-samaa'un syaqqat). Surah ini biasa juga dinamakan

surah Al Insyiqaaq dan suratr Asy-Syafaq.

',y W 6'*?i :W 6Lal 6J *vii|r* ,U;i ,'Aui JGj

|*'daSt ;fuAt (Muiahid berkata, "Adzinat artinya mendengar dan

taat kepada Tuhannya. Alqat maa fiiha fmelemparkan apa yang ada
padanyaJ, yalcni mengeluarkan orang-orang yang mati yang ada
padanya, dan ia mengosongkan dari mereka"). Bagian ini tercanfum

dalam An-Nasafi dan telah disebutkan oleh periwayat lain pada

pembahasan tentang awal mula penciptaan. Al Hakim
meriwayatkannya dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dan dikutipnya
melalui sanad yang maushul dengan menyebutkan Ibnu Abbas, tetapi

hanya sampai kepadanya (mauqufl.

e-# !)'Hu.vt irii-Lry.tS ,b# Srt luuiattid bertrata:

Kitaabahu bisyimaalihi [kitabnya dengan tangan kirinyaJ; dia
mengambil kitabnya dari arah belakanguya). Bagian ini dinukil Al
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Firyabi melalui sanad ymrg maushul dan Ibnu Abi Najih darinya. Dia
berkata, "Firman-Nya, '.1*i,r't$Y G)i ,y i?: (Adapun orang yang

diberilran kitabnyo dari belakang punggungnya). yakni dijadikan
tangannya dari belakang punggungnya, lalu ia mengambil kitabnya.',

-4., o

!.r5 4 6+ ,',-t-: (Wasaq mengumpulkan dari binatang). Bagian

ini dinukil juga Al Firyabi dari jalumya. pernyatium serupa sudah
dipaparkan juga pada pembahasan tentang awal mula penciptaan dan
redaksinya lebih lengkap. sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Ibnu
Abbas tentang firman-Nya,'F) q ,Pb dia berkata, "yakni malam

dan apa yang masuk padanya." Sanad riwayat ini shahih.

4|g-1.";'l r:rt'f 'of "$ (Zhanna an lan yahuur artinya dia

mengira ,rar,, o*n kembali kepada Kami). Bagian ini dinukil juga Al
Firyabi melalui jalumya. Asal kata yafuuur adalah fuaur artinya
kembali. Dikatakan, 'haqwartu fulaanan', artinya aku mengembalikan
(baca; menanggapi) perkataan si fulan. Kata ini digunakan juga untuk
sikap plin-plan dalam menghadapi suatu urusan.

ttUtii /& i;; Stil pnu Abbas berkata, ,,yuu,uun artinya

mereka merahasiakan"). Penafsiran ini hanya terdapat dalam riwayat
An-Nasafi. Ibnu Abi Hatim menukil dari Ali bin Abi Thalhah dari
beliau. Kemudian Abdunazzaq berkata, Ma'mar memberitakan kepada

kami, dari Ma'mar, dari Qatadah, Otiidia berkata, "Dalam hati-hati

mereka."

49O - FATHI'L BAARI

-



l. Firman Allah, ,4f?'*t i,J'ti

"Maka dia akan diperiksa dengan pemerilesaan yang mudah"'

(Qs. Al Insyiqaaq [8a]: 8)

,'j*,, y\t ,k yt J;ri6 'Uu 
q;" ir 'ebt z-,ry r

?tt oy,ar ,1;.,r:-:'i 'Uu 
,l,it;ll .-,,qLi';

o'4 ; frY G:i,i 6q,:F': ? ?'; i ;";;1, litl-
?Vt "p; uj io*i uo'-flt ari ,ju (ry61b *t i

.:0)1

4939. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

,Tidak ada seorang pun yang dihisab/diperil<sa melainkan ia akan

celaka'." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, Allah menjadikanku

tebusanmu. Bukanlah Allah Azza Wajalla telah berfirman, 'Adapun

orang yang diberi kitabnya dari arah lmnannya niscaya dia akan

diperilrsa dengan pemeril<saan yang mudah'. Beliau bercabda,'Itu

adalah pengajuan dimana mereka diajuftan. Barangsiapa diperiftsa

dengan teliti niscaya aknn binasa'."

Keterangan:

Imam Bukhari mengutip hadits ini melalui tiga jalur; Pertama,

dari Utsman dari Ibnu Abi Mulaikah, dafi Aisyah. Sanad ini didukung

pula oleh Ayyub dari Utsman. Namun, keduanya diselisihi oleh Abu

Yunus. Dia memasukkan seorang periwayat lain, yaitu Al Qasim bin

Muhammad di antara Ibnu Abi Mulaikah dan Aisyah. Hal ini

dipahami bahwa Ibnu Abi Mulaikah menerimanya dari Al Qasim, lalu

dia mendengarnya dari Aisyah, atau awalnya dia mendengar dari

Aisyah, lalu lebih memperjelasnya dari A1 Qasim, karena dalam
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riwayat Al Qasim terdapat tambahan yang tidak ada dalam riwayatnya

dari Aisyah. Dengan perselisihan ini, maka hadits di atas mendapat

kritikan dari Ad-Daraquthni. Namun, kritik yang dimaksud mungkin

dijawab berdasarkan keterangan yang telah kami kemukakan.

Sehubungan dengan ini, Al Jiyani telah mengingatkan kerancuan

yang dilakukat Zatd Al Marwazi berkenaan dengan sansd-sanad

hadits di atas. Dia berkata, "Dalam riwayatnya tidak disebutkan Ibnu

Abi Mulaikatr pada ssnad pertama, padahal ini adalah suatu

keharusan. Kemudian pada sanad kedua dia menyebutkan Al Qasim
bin Muhammad, padahal periwayat ini hanya terdapat pada riwayat

Abu Yunus."

Al Ismaili berkata, "lmarn Bukhari mengumpulkan ketiga sanad

tersebut pada redaksi masing-masing yang berbeda." Saya (Ibnu

Hajar) katakan, masalah itu akan saya jelaskan pada pembahasan

tentang kelembutan hati" Sebagiannya telah dijelaskan pada akhir

pembahasan tentang ilmu.

2. Firman Allah, * V tf+ #|;l
"sesungguhnya hanu melalui tkgkat demi tingkat (dalam

kehidupan)." (Qs. Al Insyiqaaq [84]: 19)

'r-l;. yu; ,Gb',* W'Fl> ,,* i.t lv :)ts l,irlJ ;,e

4940. Dari Mujatrid, dia berkata: Ibnu Abbas berkata,

'sesungguhnya kamu melalui tingkatan demi tingkatan', yak,ri dari

satu kondisi kepada kondisi yang lain." Dia berkata, .Ini Nabi kamu

SAW.'
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Keteranqan:

(Bab "Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat.'). Judul

bab ini tidak tercantum dalam riwayat selain Abu Dzar.

lo' .rl,; & iu,j,i it' 'r'i.16 4t ,f t* #-a>:a€i, ;i.r'Sti
'l;t 

f {t0"" Abbas berkata, 'sesungguhnya kamu melalui tingkat

demi tingkot', yakni dari satu kondisi kepada kondisi yang lain." Dia

berkata, "Ini Nabi kamu SAW"). Maksudnya, pembicaraan ini untuk

Nabi SAW. Hal ini berdasarkan qira'ah'latarlflbamea'. Qira'ah ini

dinukil dari Ibnu Katsir, Al A'masy, dan Al Akhawan (dua saudara).

Ath-Thabari mengutip hadits tersebut dari Ya'qub bin Ibrahim dari

Husyaim dengan redaksi, "Sesungguhnya Ibnu Abbas biasa membaca,

,* V tlL';r,S'f (sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat).

dia berkata, 'Yakni Nabi kamu dari satu keadaan kepada keadaan yang

lain'." Riwayat ini dikutip Abu Ubaid dalam kitab Al Qiro'at dari

Husyaim disertai tambahan, "Maksudnya, bila dibaca' latarkabanno' ."

Ath-Thabari berkata, "Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan mayoritas

ahli qira'ah Makkah serta Kufah membacanya 'latarkabanna'.

Adapun selain mereka membacanya'latarkabunna', berdasarkan

bahwa pembicaraan itu ditujukan kepada umat. Versi terakhir ini
didukung oleh Abu Ubaidah karena sesuai dengan redaksi ayat yang

sebelum maupun sesudahnya." Kemudian dia meriwayatkan dari Al
Hasan, Ikrimah, Said bin Jubair. dan selain mereka, bahwa mereka

berkata, "Firman-Nyu, 6--:.b'* u+ yakni dari satu kondisi kepada

kondisi yang lain." Dikutip juga dari jalur Al Hasan, Abu Aliyah, dan

Masruq, dia berkata, "Yakni langit." Ath-Thabari mengutip pula

bersama Al Hakim dari hadits Ibnu Mas'ud hingga firman-Nya, 'o.3 -l
z l2

* ",* rlt! (sesungguhnya kamu melalui tingknt demi tinglmt), dia
a

berkata, "Ia adalah langit." Dalam redaksi riwayat Ath-Thabari dari

Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Maksudnya, langit suafu saat seperti
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kilapan minyak, suatu saat retak, kemudian menjadi merah, lalu
terbelah." Namun, Ath-Thabari menguatkan pendapat yang pertama.

Asal kata' ath+habaq' artinya kekerasan. Adapun yang dimaksud
di tempat ini adalah kesulitan-kesulitan hari kiamat. Ath-Thabaq
adalah sesuatu yang serasi dengan yang lainnya. Dikatakart, "maa
haadza bithabqi hadzc", artinya ini tidak sesuai dengan yang ini.
Adapun makna "dari satu kondisi kepada kondisi lain", yakni kondisi
yang sesuai dengan kondisi sebelumnya dalam hal kesulitan. Mungkin
juga kata ini adalah jamak dari thabqah, artinya tingkatan.

Maksudnya, ia adalah tingkat-tingkat; sebagiannya lebih keras

daripada yang lain.

Sebagian mengatakan maksudnya adalah perbedaan kondisi
anak yang dilahirkan sejak sebagai janin hingga akhir usianya.

Sebelum dilahirkan, maka ia adalah janin. Apabial dilahirkan adaiah

bayi. Setelah berhenti menyusui disebut balita. Apabila mencapai usia
7 tahun dikatakan anak-anak. Ketika mencapai 10 tahun dikatakan

hampir baligh. Jika mencapai 15 tahun dikatakan remaja. Setelah

berusia 25 tahun dinamakan pemuda. Lalu ketika mencapai 30 tahun

disebut dewasa. Jika telah berumur 40 tahun dinamakan telah matang

dalam berfikir. Apabila berumur 50 tahun masuk usia tua. Setelah

berusia 80 tahun disebut manula, dan apabila berumur 90 tahun

disebut renta.



85. SURAH AL BURUUJ

J-;tJt*i, .ti* (rrs) ,;'.1\t g',y p3.r-lr; :"t^t -, Ss',

'i.ft,#',''+tt fu\4t1, y'&
Mujahid berkata: Al Ukhduud artinya belahan di bumi (parit).

Fatanuu artinya mereka disiksa. Ibnu Abbas berkata: Al llraduud

artinyayang Mencintai. Al Majiid artinya yang Mulia.

Keterangan:

(Surah Al Buruuj). Bagian ini telah disebutkan di bagian akhir

tafsir surah Al Furqaan sehubungan dengan kata Al Buruuj.

f\\i e',X 1r/;triy ,!'o'Sa3 6uuiahid berkoto: At ukhduud

artinya belahan di bumi [paritl. Pernyataan ini dinukil Al Firyabi

melalui sanad yarlg maushul, 4';lht a';JAr3it otys 'p tn Ukhdud

adalah galian [paritJ di Najran. Mereka biasa menyileso manusia di
dalamnya). Imam Muslim, At-Tirmidzi, dan selain keduanya

mengutip dari hadits Shuhaib tentang kisah pelaku peristiwa Ukhdud

secara panjang lebar. Di dalamnya disebutkan kisah pemuda yang

belajar sihir. Pemuda itu biasa melewati si rahib dan dia pun

mengikuti agamanya. Akhimya, sang raja hendak membunuh pemuda

tersebut, karena menyelisihinya dalam agama. Maka si pemuda

berkata, "Sungguh engkau tidak akan mampu membunuhku hingga

engkau mengatakan saat melepaskan anak panah kepadaku, 'Dengan

nama Allah Tuhan si pemuda'." Raja pun melakukannya. Orang-orang

berkata, "Sungguh kami beriman kepada Tuhan si pemuda." Melihat

hal itu, raja memerintahkan membuat parit (ukhduud) di pinggir-
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pinggir jalan, lalu dinyalakan api, untuk memaksa mereka agar

kembali kepada agama semula. Dalam hadits ini disebutkan pula kisah

anak kecil yang berkata'kepada ibunya, "Bersabarlah, sesungguhnya

engkau di atas kebenaran." Kisah ini dinisbatkan langsung kepada

Nabi SAW oleh Imam Muslim, An-Nasa'i, dan Ahmad. Sementara

Ma'mar mengutipnya secara mauquf dari Tsabit. Lalu dinukil juga dari

jalurnya oleh At-Tirmidzi. Kemudian pada bagian akhirnya

disebutkan, "Allah berfirman, 'Binosa dan terlaknatlah orang-orang

yang membuat parit -hingga firman-Nya- Yang Maha Perkasa lagi

Maha Terpuji'."

t;* rr-5 flotanuu artinya menyil*a). Bagian ini dinukil Al

Firyabi melalui jalurnya, dan ini merupakan salah satu makna 'fitnah'-

Serupa dengannya firman Allah dalam surah Adz-Dzaariyaat ayat 13,

o'.JA )8t ,rb e ?:i" (Hari pembalasan itu ialahl pada hari ketiko

mereka diadzab di atas api nerakn), yakni disiksa.

ntrtst,(*;Jry l.l.^jr 13i3]r; :s"* y.r Siii lttnu Abbas berkata:

Al waduud artinya Yang Mencintai. Al Maiiid artinya Yang Mulia).

Bagian ini hanya terdapat dalam riwayat An-Nasafi dan akan

disebutkan pada pembahasan tentang tauhid. Ath-Thabari

meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Nya dalam surah Al Buruuj ayat 14, i\i}r )'y6lt (Yang Maha

Pengampun lagi Maha Pengasih), dia berkata, "Al Waduud adalah

Yang Maha Mencintai." Kemudian dia berkata tentang firman-Nya,

tbJt ,i'-ilrsi (pemilik arsy lagi Maha Mulia), dia berkata, "Al Majiid

adalah Yang Maha Mulia."
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86. SURAH ATH-THAARTQ

.bto'rii )5'ad ct J c 1.. t I
c-:tUJl qA

|,

b)L>

JLr) .i'4t <+,il' i;r3ry

L14 (LIU, :'i), u.,U'; i+a (.3,.'jt :'i,),fr.;j
qf vf (1t6 r+lt LX,j) '6; <,r*l i'F> ,,t& u.t Jv.o6u

Ia (ath-thaariq) adalah bintang, Apa yang datang kepadamu di

malam hari maka disebut thaariq. An-Najm Ats-Tsaaqib artinya

bintang yang terang. Mujahid berkata: Dzaat ar-raj' artinya awan

yang kembali dengan membawa hujan. Dzaat ash-Shad'artinya bumi

yang terbelah oleh tumbuh-tumbuhan. Ibnu Abbas berkata, "Firman-

Nya, 'Laqaulun fashl', yakni firman yang benar. Lamma 'alaihaa

haafizh artinya kecuali ada penjaganya."

Keterangan:

(Surah Ath-Thaariq. Ia adalah bintang. Apa yang datang

kepadamu di malam hari makn disebut thaariq). Kemudian dia

rnenafsirkan dengan perkataanny a, " An-N aj m at s -t s aq ib, yakni bintang

yang terang. Dikatakan,'Atsqib naaraka lil mauqid', artinya nyalakan

apimu untuk tungku." Pernyataan ini tercantum dalam riwayat An-

Nasafi dan Abu Nu'aim. Adapun periwayat lainnya menyebutkannnya

pada pembahasan tentang berpegang kepada Al Qur'an dan Sunnah. Ia

adalah perkataan Al Fana' berkenaan dengan firman Allah, il73tj

t' ...Crr-i,lt1 (Demi langit dan yang datang pada malam hori ...).

Abdwrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qata dah, "Ats-Tsaaqib
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artinya yang bersinar terang." Sementaxa Ath-Thabari meriwayatkan

dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, sama sepertinya.

&;-.=eir L ,dtr 1.or+. S'6i luuiahid berlata, "Ats-Tsaaqib

artinya yong menyala berkobar-labar"). Bagian ini tercantum dalam

riwayat Abu Nu'aim dari Al Jurjani. Al Firyabi dan Ath-Thabari

meriwayatkannya dari Mujahid sama seperti ini. Kemudian Ath-

Thabari meriwayatkan dari As-Sudi, dia berkata, "Ia adalah bintang

yang dilemparkan." Sementara dari Abdurrahman bin Zaid,, dia

berkata, "Bintang tsaaqib adalah tsurryya (bintang tujuh [kartika])."

?6urL3b1((1lalr ?,\ #urqt"** (tr"j, 'ttti1 (Dzaat ar-

raj' artinya $wan yang kembali dengan membawa hujan. Dzaat ash-

Shad' artinya bumi yang terbelah oleh tumbuh+umbuhan). Pemyataan

ini diriwayatkan Al Firyabi dari Mujahid dengan lafazh, ctrS tV5tl

f jt dia berkata, "Yakni dan langit yang mengandung awan yang

menurunkan hujan, kemudian ia kembali dengan membawa hujan."

Sedangkan firman-Nya, 9?*Jalr 
c.tri ,icj\tj, dia berkat4 "Dan bumi

yang memiliki tumbuh-tumbuhan.' Al Hakim menukil melalui jalur

lain dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya, g-.lriti aiu berkata,

"Huj an sesudah huj an. " Sanad iwayat irtr s hahih.

'6-i Q.P JA :sr?'$.r !6 gOnu Abbas berkata, "Firman-Nya,

'laqaulun fashl', yabri Firman yang benar"). Bagian ini hanya

tercantum dalam riwayat An-Nasafi dan akan disebutkan pada

pembatrasan tentang tauhid disertai tambahan.

blL, * 1 tbG qib 81 1to*ma 'alaihaa haafizh artinya

melainlan ada penjaganya). Bagran ini dinukil melalui sanad

maushul oleh Ibnu Abi Hatim dari Yazid An-Nahwi dari Ikrimatr dari

Ibnu Abbas, dan sanad-nya shahih. Namun, Abu Ubaidatt

mengingkarinya seraya berkata, "Kami belum pernah mendengar dalil

dalam bahasa Arab yang menyatakan batrwa kata'lammaa'betmak'na



ikecuali'." Kata ini bisa dibaca 'lamaa'dan bisa juga dibaca 'lammoa'.

Ibnu Amir, Ashim, dan Hamzah membacanya'lammaal Sementara

Abu Ubaidah mengutip dari Ibnu Sirin batrwa dia mengingkari mereka

yang membacanya' lomma'.

Catatan

Imam Bukhari tidak menyebutkan satu pun hadits marfu'

sehubungan dengan tafsir surah ini. Namun, disebutkan dalam hadits

Jabir tentang kisah Mu'adz, "Nabi SAW bersabda, 'Apalcah engkau

hendak membuat fitnah wahai Mu'adz? Culatplah kamu membaca

wassamaa'i waththaariq dan wasyamsi wadhuhaafta'." Hadits ini
diriwayatkan An-Nasa'i seperti ni dan dinukil melalui sanad yang

maushul dalam Ash-Shahihain.
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87. SURAH SABBq[rt*O 

""BBTKAL 
A',LAA

@1J)) .i;t;3ttit;Ur 0Li2U ,ii 1'st4 j'i1 :'-r.^r^. )vj

Mujahid berkata: Qaddara fohadaa artinya menentukan kadar

kesengsaraan dan kebahagiaan bagi manusia. l[ahadaa (memberi

petunjuk) kepada hewan ternak tempat merumputnya.

,k 4t 7*i u qi ?f a J:ri it| ii; iur o?t ,tlt ,r
,: ,;:T;st n.G/\;rr UgJ,?i ;t, f U'JA *t 9r\t

a! . o.ob (- ,uf eTUt;.#i* i,3i7'1i"rr'rkie
i.'tj ::*';'i iyt'J;i u.?, G *i *ht t:"'*1'
et *\t -U lnr Jyrt*,;tSr-- otfus! rs,:i't)tUf; ,h
V); e(.,&fui d.svr&)t:6 &i;t;,ie s

4941. Dari Al Bara' RA, dia berkata, "Yang pertama kali datang

kepada kami di antara sahabat-satrabat Nabi SAW adalah Mush'ab bin

Umair dan Ibnu Ummi Maktum. Keduanya pun membacakan Al

Qur'an. Setelah itu, datanglah Ammar, Bilal, dan Sa'ad. Kemudian

Umar bin Khaththab datang bersama 20 orang,lalu Nabi SAW pun

datang. Aku tidak pernah melihat penduduk Madinah bergembira

karena sesuatu sebagaimana kegembiraan mereka karena hal itu,

hingga aku melihat perempuan-perempuan dan anak-anak berkata,'Ini

Rasulullah SAW telatr datang'. Tidaklah beliau datang hingga aku

wt; itl;trr
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membaca 'sabbifuisma rabbikal a'laa' pada surah-suratr yang

sepertinya."

Kgterangan:

(Surah Sabbifuisma rabbikal a'laa). Surah ini biasa juga disebut
surah Al A'laa. Sa'id bin Marr-shur meriwayatkan melalui sanad yang

shahih dari Sa'id bin Jubair, "Aku mendengar Ibnu Umar membaca

'subfoaan rabbiyal a'la alladzi khalaqa -fasawwa'." Bacaan seperti ini
juga adalah bacaan Ubay bin Ka'ab.

wgtt;J irJ-lr ,s*ta1i':r;Jtr;$ru ITI1.DAJ ,:i 6te ill6 Ja$'Jti)
(Mujahid berkata: Qaddara fahada: Menentukan kndar kesengsaraan

dan kebahagiaan bagi manusia. Wahadaa fmemberi petunjukJ kepada
ternak tempat merumputnya). Bagian ini hanya tercantum dalam
riwayat An-Nasafi. Ath-Thabari telah mengutipnya dari jalur Mujahid.

#A tl,i_:,i @'r-ri.i',.Jr:a# a;t Sril lttnu Abbas berkata,

"Ghutsaa'an afowaa artinya *rrfrrrrf dan berubah"). Penafsiran ini
hanya tercantum dalam riwayat An-Nasafi. Ath-Thabari mengutipnya
melalui sonad yang maushul dan Ath-Thabari dari Ali bin Abi
Thalhah darinya. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Al
Bara' tentang sahabat-sahabat dari kalangan Muhajirin yang datang ke
Madinah pertama kali. Hal ini telah dijelaskan pada bagian awal
pembahasan tentang hijrah. Kemudian di akhir hadits ini disebutkan,

Ft f ht & l' d'i3 tb ,:o,rt'rr;" (Mereka berkata, ,tni Rasutuilah

SAW). Kalimat ini tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Dia
berkata, "Sebab shalawat untuk beliau disyariatkan pada tahun ke-5
H." Seakan-akan dia hendak menyitir firman Allah dalam surah Al
A\zaab ayat 56, !.-*i t.Ji-4 * ttU tj,,r";rlir 6 t- Gtoi orang-

orong yang beriman, bershalowatlah kamu untuk Nabi dan

ucapkanlah salam penghormatan kepadanya) sebab ia termasuk

dalam surah Al ttbzaab. Sementara surah Al Ahzaab turun pada tatrun
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tersebut menurut pendapat yang kuat. Hanya saja tidak ada halanganbila ayat ini sudah turun rebih awar seberum ayat-ayat lainnya daramsurah Al Ahzaab. Kemudian, darimana dia mengetahui bahwa katashalawat pada hadits ity t*gr,rrg a*i sahabat? Bukankah adakemungkinan ia berasar a*i p*1 peiwayat sesudah sahabat?Bukankah mereka terah men.gurk* disukainya bersharawat untukNabi sAW dan memohonkan keridhaan buat para sahabat meskipunhal ini tidak disebutkan dalam ,i*u1i
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F,u\iirJ\,i6'{;
88. SI]RAH HAL ATAAI(A HADIITSUL

GHAASYIYAH (AL GHAASYIYAH)

f')t r;1 :"1

,:* Jv'1 ,a16r :q?..oti ey4 ,{* ,tr Ju':

U'# xy ,ir1 * pl g) ,11;-b acj uul

;alr #i ^#-,'a_furli'Jtf-u e;ar Ja-s

:u,t-$ i,t Jv's .&0 rtLJ! 't:ji ,ut..:.:1rLi:^!1 Jn *,t
'r+;:1ffi(!)

Ibnu Abbas berkata: 'Aamilatun naashibah (bekerja keras lagi

kepayahan): Orang-orang Nasrani. Mujahid berkata: 'Ainin aaniyoh

(sumber yang sangat panas)" yakni telah masak dan tiba saat

meminumnya. Hamiimin aan (yang mendidih yang memuncak

panasnya), yakni telah masak, Laa yasma'u fiiha laaghiyah (tidak

kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna), yakni caci

maki. Dikatakan, adh-dharii' artinya tumbuhan yang biasa disebut

Syibriq. Penduduk Hijaz menamainya adh-dharii', apabila kering

adalah racun. Bimusaithir artinya menguasai; boleh dibaca mushaithir

dan bisa j:uga musaithir. Ibnu Abbas berkata: Iyaabahum artinya

tempat kembali mereka.

f,

* ri') *,
l13i (ry\
'*, l1>l ^, 2t9 .- , l:J'

TATITUL BAARI - 5O3



Keterangen:

(Suroh Hal Ataaka. Bismillahiruafumaanirrafuiim). Demikian
dalam riwayat Abu Dzar. Adapun periwayat selainnya tidak

mencantumkan 'basmalah'. Surah ini juga disebut surah Al
Ghaasyiyah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah,

dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Al Ghasyiyah termasuk salah satu nama

hari Kiamat."

csr;aht Vi yb 4& it Srll lttnu Abbas berkata: 'Aamilatun

naashibah [bekerja keras lagi kepayahanJ: Orang-orang Nasrani).

Penafsiran ini dinukil Ibnu Abi Hatim melalui sanad yang maushul

dari Ali bin Abi Thalhah dan dari jalur Syabib bin Bisyr, dari Ikrimah,

dari Ibnu Abbas disertai tambahan, 3..-iir (Orang-orang Yahudi).

Kemudian Ats-Tsa'labi menyebutkan dari Abu Adh-Dhuha dari Ibnu

Abbas, dia berkata, i''a}t (Para rahib).

6Lilt <:T f>6* oviout,*.qt: f>,ioqi i6 (Muiahid

berlrnta: 'Ainin aaniyah (sumber yang sangat panas), yakni telah

masak dan tiba saat meminumnya. Hamiimin aan (yang mendidih

yang memuncak panasnya), yol*ti telah masak). Bagiar ini dinukil Al
Firyabi melalui sanad yang maushul dalrr Mujahid secara terpisah-

pisah pada tempatnya masing-masing.

# t (*1t4J,# 11 (Iidak kamu dengar di dalamnya

perlrataan yang tidak berguna, yakni caci maki). Bagian ini dinukil
juga oleh Al Firyabi dari Mujahid. Abdunazzaq meriwayatkan dari

Ma'mar, dari Qatadah, L-iL 1i),bJ.4.iJ-.j.j1 (Engkau ridak

mendengar kebatilan dan dosa di dalamnya). Penafsiran ini

didasarkan kepada qir a' ah jumhur yang memb aica' tas mo' u'. Demikian
juga bacaan yang dinukil dari Al Jahdari. Adapun Abu Umar dan Ibnu

Katsir membacanya '7rusma'u'. Sedangkan Nafi' membacanya

'tusmg'u'.
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Syibriq. Penduduk Hijaz menamainya adh-dharii,, apabila kering
adalah racun). Ini adalah perkataan AI Farra'. Al Khalil bin Ahmad
berkata, "Asy-Syibriq adalah tumbuhan hijau berbau busuk dan biasa
dibawa oleh air laut." Ath-Thabari meriwayatkan dari Ikrimah dan
Mujahid, "Adh-Dharii' adalah asy-syibriq." Kemudian dinukil dari Ali
bin Abi rhalhah dari Ibnu Abbas dia berkata, "Adh-Dharii' adalah
pohon dari api." Sementara dari Sa'id bin Jubair disebutkan, ,'Ia adalah
batu." Ibnu At-Tin berkata, "seakan-akan adh-dharii' terantbil dari
kata adh-dhaari', artinya yang hina." Ada juga yang mengatakan ia
adalah as-sulla (duri pohon kurma).

Y, #r(Bimusaithir artinya menguasai). Abu Ubaidah

berkata tentang firman-Nya, ;J,,*j,r'r$b'a (Kamu bukanroh orang

yang berkuasa atas mereka), dia berkata, "Kami belum menemukan
kata yang satu pola dengannya, kecuali kata mubaithir." Dia juga
berkata, "Kami tidak menemukan kata ketiga yang seperti itu."
Demikian yang dia katakan, tetapi pada pembahasan tafsir surah Al
Maa'idah sudah saya sebutkan kata-kata lain yang memiliki pora
seperti itu. Ibnu At-Tin berkata, "Asalnya adalah as-sathr, aratinya
tidak melewati apa yang dia ada padanya." Dia juga berkata, "yang
demikian terjadi saat beliau berada di Makkah sebelum hijrah dan
sebelum diizinkan berperang. "

a3rt iu*J! ii:t @oreh dibaca menggunakan huruf shaad

[mushaithirJ dan bisa juga menggunakan huruf siin [musaithirJ).
Saya (Ibnu Hajar) katakan, qira'ah yang menggunakan huruf shaad

adalah qira'ah jumhur. Kemudian dalam salah satu riwayat dari Ibnu
Katsir menggunakan huruf slin dan ia adalah qira'ah Hisyam.

'tr 
-; ft,J"|,7;Z',;)',Stii (I b nu Ab b a s b e r kat a : Iy a ab a hun

artinya tempat kembali mereka). Bagian ini dinukil Ibnu Al Mundzir
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melalui sanad yang maushul dari Ibnu Juraij, dari Atha', dari Ibnu

Abbas. Kemudian Ibnu Abi Hatim meriwayatkannya dari Atha' tanpa

melebihkan darinya.

-

Catatan

Imam Bukhari tidak menyebutkan satu pun hadits marfu'.

Namun, mungkin dimasukkan di dalamnya hadits Jabir yang.

dinisbatkan kepada Nabi SAW, t 
' 
'ft dl:J ,it- 'p;rjlr ,urii oi'oVl

(Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka

mengucapkan laa ilaa illallah). Kemudian pada bagian akhirnya

disebutkan, lt o*'&.?t (Perhitungan mereka diserahkan kepada

Allah).Lalu dia membaca ayat, S.'r4ib'cJ f :lUi 611Karena

sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu

bukanlah orang yang berlamsa atas mereka) hingga akhir surah.

Riwayat ini dikutip juga oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i, serta Al Hakim,

dan sanad-nya shahih
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-,(: ,, cl

-r.ctl cp
llc'. 'r,'-,

:o_rp dV1

.,rr e#:&i'i5 $4 .v,lu;.ita:t

Mujahid berkata: Irama dzaatil 'imaad ([yaitu] penduduk Iram

yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi), yakni yang kuno.

Al ,Imaad adalah para pemilik tiang-tiang kemah dan tidak menetap.

Sautha 'adzoab (cemeti adzab), yakni orang-orang yang diazab

dengannya. Aklan lamma (makan dengan cara mencampurbaurkan);

menelan segala sesuatu. Jamma artinya yang banyak. Mujahid

berkata: Segala sesuatu yang Dia ciptakan adalatr genap. Langit adalah

genap. Adapun yang ganjil adalah Allah tabaraka wata'ala. Ulama

selainnya berkata: Sautha 'adzaab; kalimat yang diucapkan orang-
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orang Arab untuk setiap jenis adzab yang masuk di dalamnya cemeti.
Labilmirshaad artinya kepadanya tempat kembali. Tahaadhdhuun
artinya kalian memelihara. Tahudhdhuun artinya kalian
memerintahkan untuk memberinya makanan. Al Muthma'innah
artinya yang membenarkan adanya ganjaran. Al Hasan berkata,

"Firman-Nya,'\il'ahai jiwa yang tenang', apabila Allah menghendaki
mewafatkannya, maka ia tenang kepada Allah dan Allah pun tenang
kepadanya. Ia ridha kepada Allah dan Allah ridha kepadanya. Maka
Dia memerintahkan mencabut ruhnya, lalu memasukkannya ke dalam
surga serta menjadikannya di antara hamba-hamba-Nya yang shalih."
Ulama selainnya berkata: Jaabuu artinya melubangi; ia berasal dari
kata 'jiibal qamiish', artinya dibuatkan kantong untuk baju itu.
Yajuubul falaat artinya memotong (melewati) padang. Lamma; dari
kata lamamtuhu ajma', artinya aku mendatangi pada bagian akhirnya.

Keterangan:

(surah wal fajr. Mujahid berkata: Irama dzaatil imaad [kaum
Iram yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi J,
yalcni yang kuno. Al 'Imaad adalah para pemilik tiang+iang kemah

don tidak menetap). Al Firyabi mengutipnya melalui sanad yang

maushul dari jalur Mujahid, .i9' ?st (tro* yang kuno), dan dzaot al

'imaad adalah para pemilik tiangtiang (kemah) yang tidak menetap."

Ab&trrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, "Iram adalah

kabilah dari kaum 'Ad." Dia berkata, "Al 'Imaad adalah mereka yang

tinggal di dalam tiang-tiang, yakni kemah-kemah." Iram adalah putra

Sam bin Nuh. Sedangkan'Ad adalah putra Aush bin Iram. Dikatakan
puia bahwa Iram adalah nama kota. Sebagian lagi berkata yang

dimaksud dengan Iram adalah kekuatan fisik mereka dan postur yang

sangat tinggi.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari,Al Miqdam bin Ma'di Karib,

dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda tentang firman-Nya, ,6rit crti
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(yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggO, u:'.j ,y.J}lt'tti
'&W i6l O"ti & 4 *u ,& #i:;;Ut (seorang taki-taki

di antara mereka membauta batu dengan memihtlnya, lalu
melemparkan kepada kaum yang diinginkanrqta, dan batu itu mampu
membinasakan kaum tersebut)." Ibnu Abi Hatim meriwayatkan pula
dari As-Sudi, dia berkata, "Iram adalatr nama bapak mereka.,'

Kemudian dari Mujahid, dia berkata, "Iram adalatr ibu mereka.* Dari

Qatadah, dia berkata, "Kami biasa memperbincangkan bahwa Iram
adalah kabilatr.' Sementara dari jalur lkrimah, dia berkata, "Iram
adalatr Damaskus." Lalu dari jalur Atha' Al Khurasani, dia berkata
"Iram adalatr negeri." Sedangkan dari Ilaimah, dia berkata, "Iram
adalah kebinasaan. Dikatakan, 'arima banu fulan' Oani fulan telah
binasa)." Pernyataan serupa dinukil juga dari Syatr bin Hausyab.

Namun, penafsiran ini berdasarkan qira'ah yang syadz (ganjil) atas

ayat tersebut, yaifu bi'aad anam, atas dasar ia adalah kata kerja
lampau, sehingga maknanya dengan penafsiran ini, ,Allah

membinasakan dzaat imad Qrcmilik tiang-tiang)." Namun, ini adalah

susunan kalimat yang mncu.

Pendapat yang lebih tepat batrwa Iram adalah nama kabilah.
Mereka adalah Iram bin Sam bin Nuh. Sedangkan 'Ad adalah

keturunan Ad bin Aush bin Iram. Penisbatan'Ad pada ayat ini kepada

Iram adalah untuk membedakannya dengan kaum 'Ad yang pertama.

Pada tafsir surah Al Alqaaf telah disebutkan bahwa 'Ad terdiri dari
dua kabilah. Hal ini dikuatkan firman Allah dalam surah An-Najm
ayat 50, jjlr r'rti, |151'rji,t (Dan bahwasonya Dia telah membinasakan

kaum 'Ad yang pertama). Adapun firman-Nya, iryt c,ti ditafsirkan

oleh Mujahid bahwa ia adalah sifat kabilah, karena mereka adalatr

orang-orang yang tinggal di tiang-tiang (baca: kemah-kematr).

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, dia berkata

"Firman-Nyu rtlir crr5 yakni yang memiliki kekuatan." Dari Tsaur bin

Zud, dia berkata, "Aku membaca kitab kuno dan tertulis, 'Akulah
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Syaddad bin 'Ad, akulah yang mengangkat dzaat imaad, akulah yang

mengukur lubuk lembah dengan, hastaku'." Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan pula dari Wahab bin Munabbih, dari Abdullah bin

Qilabah, satu kisah panjang bahwa dia keluar mencari unta miliknya,
lalu dia terjebak di gurun pasir 'Adn. Akhirnya, ia sampai ke suatu

kota di tengah gurun tersebut, lalu dia menyebutkan keajaiban-

keajaiban yang disaksikannya. Ketika berita itu sampai kepada

Muawiyah, maka dia memanggilnya ke Damaskus, lalu
menanyakannya kepada Ka'ab. Kemudian Ka'ab mengabarkan kisah

kota itu dan siapa yang membangunnya serta prosesnya. Semua ini
dituturkan dalam suatu cerita yang sangat panjang, tetapi di dalamnya

terdapat lafazh-lafazh munkar. Periwayatnya (Abdullah bin Qilabah)
adalah seorang yang tidak dikenal. Disamping itu, dalam sonad-nya
terdapat pula Abdullah bin Lahi'ah.

-ti.'ii gl!' otib )o3,e (Cemeti adzab; Orang-orang yong

diadzab dengannya). Penafsiran ini disebutkan Al Firyabi melalui
sanod yang moushul dari Mujahid, ,-r. r/.tl rj @pa yang diazab

dengannya). Sementara Ibnu Abi Hatim menukil'dari Qatadah , :r? ,F
ylL-e b? )e y)ir i+i; (segala sesuatu yang digunakon Allah untuk

mengadzab, mako disebut sauthu adzob)." Pada pembahasan

selanjutnya akan disebutkan penafsiran lain kata ini.

iSir 1u-Liy s|t ".,Jr (, 'J yj'D @klan lamma [makan

mencampurbaurknnJ artinya memakan segala sesuatu. Jamma artinya
yang banyak). Bagian ini dinukil Al Firyabi melalui sanad yang

maushul dari Mujahid dengan redaksi, i,;i, t'h;, :e ,y'r.al"-;!-lr

$jt j$ ,& L gs-Sagu adalah mengumpulkan segala sesuatu.

Mereka mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan, yakni

i,ang banyat). Penjelasan kata 'as-saffu' lebih detail akan disebutkan

pada hadits Ummu Zx' padapembahasan tentang nikah.
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ulr.;ti 'ljss b, finig& l6:J' 'ii'ii lat 
"; $ i"*',Ss't

(Mujahid berkata: Segala sesuslu yang Dia ciplakan adalah genap.

Langit adalah genap. Adapun yang ganjil adalah Allah tabaraka

wata'ala). Masalah ini sudah dipaparkan pada pembahasan tentang

awal mula penciptaan dengan redaksi yang lebih lengkap. At-Tirmidzi

meriwayatkan dari hadits Imran bin Hushain, ei y il'lJ- osr'oi

t2$.i"*W.irrir' ui ,Sri iit: *, f $gesungguhnya

Nabi SAIY ditanya tentang genap dan ganjil. Beliau bersabda, "la
adalah shalat, sebagiannya genap dan sebagiannya ganiil"). Para

periwayat hadits ini tergolong tsiqah (terpercaya) hanya saja di

dalamnya terdapat periwayat yang tidak disebutkan namanya. Al
Hakim meriwayatkannya melalui jalur ini tanpa mencantumkan

periwayat yang tidak disebutkan namanya, sehingga dia teperdaya dan

menshahihkannya.

An-Nasa'i meriwayatkan dari hadits Jabir, dari Nabi SAW,

beliau bersabda, ui7 ii i!,ti u;A\ ?:y-'*t;;atr ;3 ;;:li 6at

Asyru [yang sepuluhJ adalah sepuluh Adhha, asy*yafu fyang genapJ

adalah hari Adhha fkurbanJ, dan al watr fyang ganjilJ adalah hari

Arafah). Al Hakim meriwayatkan dari hadits lbnu Abbas, dia berkata,

"Al Fajr adalah fajar siang, malam-malam yang sepuluh adalah

sepuluh (hari) Adha." Sementara Sa'id bin Manshur mengutip dari

hadits lbm Az-Zubair, bahwa dia biasa berkata, "Asy-Syafu (yang

genap) adalah firman Allah, ,r.'F- e$'ap 1n*ongtiapa terburu-

buru pada dua hari). Sedangkan al watr (yang ganjil) adalah hari

ketiga."

Catatan

Mayoritas ulama membacany a"al watru". Sementara para ulama

Kufalr -selain Ashim- membacanya "al witru". Versi ini pula yang

dipilih oleh Abu Ubaid.
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y. ;ptr qtJirt q gi e.,,tt t4.;$ r# (.tib t 71 :'op'Jaj

b'iJt (tllama selainnya berkata: Sautha adzaab adalah kalimat yang

diucapkan orang-orang Arab untuk setiap jenis odzab yang cemeti

masuk di dalamnya).Ini adalah perkataan Al Farra'. Dia menambhkan

pada bagian akhirnya, "Ia, telah menjadi satu kebiasaan dalam

pembicaraan, karena cemeti adalah sesuatu yang biasa digunakan

menyiksa, lalu digunakan untuk menyebut semua jenis siksaan."

' t 9l,,g.l'1J> (Labil mirshaad artinya kepadanya tempat

kembali). Ini adalah perkataan Al Farra'. Al Mirshaad mengacu

kepada pola kata mifaal dari dasar kata marshad, artinya tempat

mengintai. Namun, Ibnu Athiyah membaca sesuai indikasi lafazh.

Mungkin saja al mirshaad bermakna pelaku, yakni pengintai. Hanya

saja digunakan bentuk mubalaghaft (penekanan). Jika benar demikian,

niscaya tidak dimasuki huruf ba' dalar.rr bahasa yang benar, meskipun

didengar penggunaannya dalam bait-bait sya'ir. Penakwilannya

menurut apa yang sesuai dengan keagungan Allah adalah cukup jelas.

Abdunazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Al Hasan,

dia berkata,'?tT ,i, )bt (mengawasi amal-amal keturunan Adam).

y&Vr,o:]U oli;i oPuS b;au (rahaadhdhuun artinya

kalian memelihara. Tahudgdhuun artinya kalion memerintahkan

untuk memberinya makanan). Al Farra' berkata, "Al A'masy dan

Ashim membacanya'tahaodhdhuun', sementara penduduk Madinah

membacanya 'tohadhdhuun', dan sebagian lagi membacanya

'yahaadhdhuun'. Semuanya benar. Mereka memelihara

$ahaadhdhuun) dan memerintahkan @ahudhdhuun) memberinya

makan. " Asal kata' t aha adhdhuun' adalah' t at ahaadhdltuun', lalu salah

satu dari kedua huruf ra' itu dihapus. Maknanya, kalian tidak

rnemerintahkan satu sama lain.

Abu Amr membaca dengan huruf ya' pada lafazh'yulvimuun',

lyahudhdhuun'.... Bacaan Al A'masy dinukil juga dari Yahya bin

Watsab, Al Akhawan, dan Abu Jafar Al Madani. Mereka itu hanya
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membaca dengan }ruruf ta' pada kata itu dan'yulvimuun'. Lalu sikap
mereka itu disetujui Ibnu Katsir, Nafi', dan Syaibah, tetapi tidak
menggunakan huruf a/ if pada kata y ahudhdhuun.

?tda'aSl:":it 
r;tjjjt (Al Muthma. innoh; yang membenarksn

dengan adanya ganjaran). Al Fana' berkata, "Firman-Nya dalam
surah Al Fajr ayat 27, ) ;i:,t;it ',r;At 6 6- fuahai jiwo yang tenang),

yakni tenang dengan keimanan, serta membenarkan adanya ganjaran

dan kebangkitan." Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas,
dia berkata, "Al Muthma'innah adalah yang beriman."

l, , Cwt 6 ,y:'gltr srrl oti".i,y.ir i*t W t- {;sr Sa,

a-birltt qa"siiVi fr';b W\r oy:t )t f '*r:r&th,'owrl

4t ut y? qii'*: rn Hasan berkata, "Firman-Nya, 'wahai jiwa

yang tenong', apabila Allah Azza Wajalla menghendaki
mewafatkannya maka ia tenang kepada Allah dan Allah pun tenang
kepadanya. Ia ridha kepada Attah dan Allah ridha kepadanya. Maka
diperintahkan untuk mencabut ruhnya, lalu Allah memasukksnnya ke

dalam surga serta menjadikannya di antara hamba-hambo-Nya yang
shalih"). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, $f )j 16! iirr LLi,r

e-!;jt hr ;!leii1,l,, il' (Allah tenang kepadanya, meridhainya, dan

memasukkannya ke dalam surga),yakni menggunakan kata ganti jenis
perempuan pada ketiga tempat tersebut, dan inilah yang lebih tepat.

Adapun versi periwayat lainnya juga memiliki alasan, yaitu kata ganti
merujuk kepada individu.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Al Hasan, dia berkata,
"Sesungguhnya jika Allah hendak mencabut ruh hamba-Nya yang
mukmin, dan jiwa tenang kepada Allah dan Allah ridha kepadanya,

maka Dia memerintahkan untuk mencabutnya dan memasukkannya ke
surga, lalu menjadikannya di antara hamba-hamba-Nya yang shalih."
Dia mengutipnya secara terpisah-pisah. Penyandaran kata 'tenang'

kepada Allah termasuk bentuk majaz untuk menyesuaikan dalam

FATHUL BAARI - 513



kalimat. Adapun yang dimaksudkan adalah konsekuensinya berupa
penyampaian kebaikan dan yang sepertinya. Abdurrazzaq
meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Al Hasan, dia berkata,

"Al Muthma'innah (yang tenang) terhadap perkataan Allah dan

membenarkan apa yang dikatakan Allah."

t1{Lti"atar ,aro; ,i* ii g'4t + ,t 4$i 4j.g ,tp Sa,

(Ulama selainnya berkata: Jaabuu artinya melubangi; dia terombil
dari kata 'jiibal qamish', artinya dibuatkan kantong untuk baju itu.

Yajuub al faalaata artinya memotong fmelewotiJ padang). Pernyataan

ini tercantum pada selain riwayat Abu Dzar. Abu Ubaidah berkata,

"Kata 'jaabuu al bilaad'artinya melintasi negeri. Sedangkan 'yajuubu
al bilaad'artinya memasuki suatu negeri dan melewatinya." Al Farra'

berkata, "Jaabuu ash-shakhr' arti mereka melubangi batu dan

menjadikannya sebagai rumah." Ab&xrazzaq meriwayatkan dari

Ma'mar dari Qatadah, "Jaabuu ash-shakhr artinya mereka melubangi
batu."

:ii ,P i*1-&i iiUi $i; (Lamma dari kata lamamtuhu ajmo,,

artinya aku mendatanginya pada bagian okhirnya). Bagian ini tidak
tercantum dalam riwayat Abu Dzar dan ia adalah perkataan Abu
Ubaidah disertai tambahan, "Kata 'hubban jamma' artinya kecintaan

yang sangat besar dan mendalam."

Catatan

Imam Bukhari tidak menyebutkan satu pun hadits marfu'
berkenaan dengan tafsir surah Al Fajr. Padahal mungkin dimasukkan

hadits Ibnu Mas'ud yang dinisbatkan kepada Nabi SAW tentang

firman-Nya dalam surah Al Fajr ayatl3, '&rtli" -rgi (Pada hari

itu diperlihatkan neraka jahannam), beliau bersabda, iJ'i €#\G'i
4t*-y|il1 tji f),F { 16) ';:1 

o:;,tq tiro, hari itu

jahannam didatangkan/diperlihatlran dan ia memiliki tujuh puluh ribu
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tali kelrang, bersama setiap tati kekang terdapat tujuh puluh ribu
malaikat yang menarilmya). Hadits ini diriwayatkan Imam Muslim
dan At-Tirmidzi.
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i;tYT;/
e0. SURAH LAA UQSTMU (At BALAD)

/6t Je t1 |*Lj; |-k:gl'Jr ,+',y uir> :'.t r:,* Sv

;,tt:1ii6r3r; ') lf ,(i)'@36:r;i; <!,r:D f),q y,

Vit x61 ,i;," .7tlt e_. yilt g*> .zL# :e.i;;y .'jet,
u;'!rr\( q) :Jw itit';;'i,r;ifur G ;i;;Jlt"4 * <dt

:i e,:<f .Jr (4xq#e?dl\i,y"cus:cr,
Mujahid berkata: Wa anta hillun bihaadzol batad (engkau

[Muhammad] tinggal di negeri ini), yakni di Makkah. Tidak ada
bagimu tanggungan dosa yang dilakukan manusia di dalamnya. Wa

Waalidin (dan bapak), yakni Adam. Wa maa walad (dan yang dia
lahirkan [anak]). Lubadan artinya banyak. An-Najdain (dua jalan),
yakni kebaikan dan keburukan. Masghabah artinya kelaparan.
Matrabah artinya yang terjatuh di tanah. Dikatakan, falaqtafuamal
aqabah' (alangkah baiknya ia menempuh jalan mendaki lagi sukar), ia
tidak menempuh jalan mendaki lagi sukar di dunia. Kemudian kata

'aqabah' ditafsirkan dalam firman-Nya, 'Tahukah kamu apakah
aqabah [jalan yang mendaki lagi sukarJ itu? Memerdekakan budak,

atcu memberi makan pada hari kelaparan (paceklik)'. Fii kabad
artinya dalam susah payah/kesulitan.

(Surah loa uqsimu). Surah ini biasa juga disebut surah Al Balad.

Kemudian para ulama sepakat bahwa yang dimaksud balad (negeri) di
sini adalah Makkah yang telah dimuliakan Allah.
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e g /$, ,p t'a:v'A ,1?r. 'gijr 
r.ta V uii, ,'"^t;i J'6:

o

fJ)' (Mujahid berkata: Wa anta hillun bihaadzal balad fengkau

tinggal di negeri iniJ, yakni Makknh. Tidak ada bagimu tanggungon

atas dosa yang dilakukan manusia di dalamnya). Bagian ini dinukil
Al Firyabi melalui sanad yang maushul dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, "Dia berkata, 'Engkau tidak diberi sanksi atas apa yang

engkau lakukan di dalamnya dan tidak bertanggung jawab atas apa

yang dilakukan manusia'." Al Hakim meriwayatkan melalui jalur

Manshur dari Mujahid, lalu ditambahkan dari Ibnu Abbas, "Allah

menghalalkan kepada beliau untuk melakukan apa yang beliau

kehendaki di dalamnya." Ibnu Mardawaih menukil dari jalur Ikrimah

dari Ibnu Abbas, "Dihalalkan bagimu untuk berperang di dalamnya."

Atas dasar ini, maka kata itu untuk masa sekarang, tetapi maksudnya

adalah yang akan datang sebagai kepastian kejadiannya, sebab surah

ini adalah Makkiyah dan pembebasan kota Makkah terjadi 8 tahun

sesudah hijrah.

nt q ?{ nyj (Ya waalidin [dan bapakJ, yalcni Adam. Wa maa

walad [dan apa yang dia lahirkanJ). Bagian ini dinukil Al Firyabi

melalui Mujahid seperti di atas. Al Hakim meriwayatkannya juga dari
jalur Mujahid disertai tambahan, "Dari Ibnu Abbas..."

* rV ,/. (t' d> @ti kabad artinya dalam sulitnya

penciptaan). Bagian ini hanya tercantum dalam riwayat An-Nasafi.

Said bin Manshur meriwayatkannya dari jalur Mujahid, t^T tXi L[i6

U,t \ts;1pt f ery, ,Ai '*A,ri ebunya mengandungnya dalam

keadaan susah payah dan melahirkannya dalam keadaan susah

payah. Kehidupannya dalam kesulitan dan dia berusaha menghadapi

semua itu). Al Hakim meriwayatkan dari Sufuan, dari Ibnu Juraij, dari

Atha', dari Ibnu Abbas, sama sepertinya, dengan tambahan, 
-t7: e

A'*ti aiVl oss-t1 
:ULi ft (Saat kelahirannya, saat giginya tumbuh,

saat khitannya, dan dalam mencari penghidupannya).
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t{ ti (Lubadan artinya banyok). Bagian ini dinukil Al Firyabi

melalui sanad yang maushul seperti di atas. Abu Ja'far membacanya

'lubbadan'. Penafsirannya sudah disebutkan pada pembahasan surah

Al Jin. Maksud 'an-najdain' adalah baik dan buruk. Al Firyabi

menukilnya melalui sanad yang maushul dari Mujahid, "Jalan

kebaikan dan jalan keburukan." Dia berkata, "Kami

memperkenalkannya."

Ath-Thabarani menukil melalui sanad yang hasan dari Ibnu

Mas'ud, dia berkata, "An-Najdain adalah jalan kebaikan dan

keburukan." Riwayat ini dinyatakan shahih oleh Al Hakim. Ia
memiliki pendukung yang dikutip Ibnu Mardawaih dari hadits Abu

Hurairah. Abdrmazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Al Hasan dari

Nabi SAW, ;it f ,- &lui?t'"r:'$+ t;! I':rht' YAdt

(sesungguhnya keduanya adalah dua jalan; apa yang dijadikan ialan
keburukan lebih knmu sukai daripada jalan kebaikan).

L-et4a :1*y (Masghabah artinya kelaparan). Penafsiran ini

dinukil Al Firyabi melalui sanad yang maushul dari Mujahid dengan

kata, g* (lapar). Kemudian dari jalur lain dari Mujahid, dari Ibnu

Abbas, dia berkata, zi)t*3 gs (Musim kelaparan). Pernyataan serupa

dinukil lbnu Abi Hatim. Sementara dari Qatadah, dia berkata, ,#"?'t"

inil' f (Hari yang sangat disukai padanya makanan).

?tJt C {fu' !.-r Motrobah artinya yang teriatuh di tanah).

Penafsiran ini dinukil juga Al Firyabi melalui sonad yang maushul

dari Mujahid, ti i d't ,/)\\ €L\F (Yang tergeletak rli tanah

dan tidak memiliki rumah).Dalam redaksi lain disebutkan, qeir ii.,'$jr

i'; ?t)t4 *1 (At Matrabah adalah tidak ado sesuatu yang

melindunginya dari tanah). Hal serupa dinukil juga dari Sa'id bin

Manshur. Ibnu Uyainah menukil dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia

berkata, "Ia adalah yang tidak memiliki petantata dengan tanah."
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r) JL;Ja;.j, ip $fu' e'dt'*"C <t-j',-.o'>tiy ,iJt;i

Y q i e?Ui( y,t * ri?it t;'ttr\( pi*atakan, fataqtafuamat

aqabah' [alangkah baiknya ia menempuh jalan mendaki lagi sukarJ,

ia tidak menempuh jalan mendaki lagi sukar di dunia. Kemudian ksta

'aqabah' ditafsirkan dalam firman-Nya, 'Tahukah kamu apakah jalan
yang mendaki lagi sukar itu? Memerdeknkan budak, atau memberi

makan di hari yang orang kelaparan [paceklikJ'). Ab&xrazzaq
meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, dia berkata, "Bagi neraka

ada aqabah (alan yang mendaki lagi sukar) dan bagi surga tidak ada.

Maka alangkah baiknya ia menempuh aqabah. Kemudian

diberitahukan cara menempuhnya. Dia berkata, 'Memerdekkan budak,

atau memberi makan pada hari kelaparan'." Abu Ubaidah berkata,

"Firman-Nya, Ll ...i ;a'6,r-3t)6 lllangkah baitmya ia menempuh

jalan yang mendaki lagi sukar ...), ini sesuai dengan redaksi aslinya."

Lalu dia menambahkan kalimat "dzqa matrabah artinya telah

menempel dengan tanah" sesudah kata "masghabah (kelaparan)"."

Sa'id bin Jubair meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata,

"Sesungguhnya di antara kewajiban adalah memberi makan orang

beriman yang kelaparan. "

Catatan

Ibnu Katsir dan Abu Amr serta Al Kisa'i membacanya'fakka'
(membebaskan) dan 'oth'ama'(memberi makan), yakni dalam bentuk
kata kerja masa lampau (madhi). Adapun mayoritas membacanya

'fakku' (pembebasan) dan' ith'aam' (pemberian makanan).
L '-.? , !,'A.J+3 (.t-e j\ (Mu'shadah artirrya ditutup rapat).Ini adalah

perkataan Abu Ubaidah dan telatr disebutkan pada pembahasan

tentang sifat neraka pada pembatrasan tentang awal mula penciptaan.

Kata ini akan disebutkan lagi pada hadits lain ketika menafsirkan

surah Al Humazah.
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Catatan

Imam Bukhari tidak menyebutkan satu pun hadits marfu'
sehubungan dengan tafsir surah Al Balad. Namun, mungkin untuk

dimasukkan hadits Al Bara', dia berkata, "Seorang Arab badui datang

dan berkata, 'Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu amalan yang

memasukkanku ke dalam surga'. Beliau bersabda, 'Sekiranya engkau

meringkas khutbah ntaka sungguh engkau telah menejelaskan

persoalan. Merdeknkan jiwa atau bebaskan budold. Dia berkata,

'Bukankah keduanya adalah satu?' Beliau bersabda, 'Tidak,
memerdekakan jiwa adalah engkau menyendiri dalam
memerdekakannya. Sedangknn membebaskan budak adalah engkau

membantu kebebasannya'." Hadits ini diriwayatkan Imam Ahmad dan

Ibnu Mardawaih dari Abdurrahman bin Ausajah, dari Al Bara', dan

dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban.
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91. SURAH WASYSYAMSI WADHUHAAHAA
(ASY-SYAMS)

.r.i'6-i 46Ws> :1tilr t5l) .6?* 4e6Jay :'-r^t*, SGtq
.ff ;)L :6iqii Ue;tl . Vc^; :16r1iL.;

Mujahid berkata: Dhuhaaha artiya cahayarrya *o ,orr*o
artinya apabila mengiringi nya. Thafuaaha artinya menghamparkannya.
Dassaahaa artinya menyimpangkannya. Fa alhamaha artinya
memperkenalkan kesengsaraan dan kebahagiaan kepadanya. Muj ahid
berkata: Bithaghw aahaa artinya dengan kemaksiatan-kemaksiatannya.
Walaa yakhaafu uqbaaha (tidaktakut akibatnya); akibat seseorang.

?'t ,** 4try {tt;:, l' '"b;?i fi yri rig *
?nt j-; ;nt Jyt j* ,:fr qltr irit yii l+X" *, y

. i' : 
' ,. u 

'

d.ry Vn ji ,yr t4 ,>3t gubf e;llr \t>,*, *'*'i1r7t'y'€Li ry,i* i3t Ttj .#j dri e y,
c c 1 ,oti.,. A! cl io ,zt ,z ) t'/ c

e "#,f.W, 
7 .yi. fr q tiLtb; tu,ft

ri"-; :"-1L I ,SG:, V,,ai \t:t-i'es;->;- V,:Ju: ypt
c/ o . / o . I .

+ iP e.1l ;.e 1U,o' o .r.'i,'-.. ',
tunJtea)g)

:i-"61 JL-i) .i;Atrit;Ut A? &lilii) .t^t?f 1orl"3j;

t,*tyl,it* atJ$fr)l I'
ti

FATHUL BAARI - 521



4942. Dari Hisyam, dari bapaknya bahwa Abdullatr bin Zam'ah

mengabarkan kepad4nya, sesungguhnya dia mendengar Nabi SAW
berkhutbah seraya menyebut unta dan yang menyembelihnya.

Rasulullah SAW bersabda, "Ketika bangkit orong yang paling celaka
di antara mereka. Bangkit kepada unta itu seorang laki-laki langka,

disegani, dan berlamsa di antara kaumnya, seperti Abu Zam'ah." Lalu
beliau menyebutkan perempuan dan bersabda, "Salah seorang di
ontara kamu sengaja memukuli istrinya sebagaimana memukuli

budak. Barangkali ia menggaulinya di akhir harinya." Kemudian
beliau menasehati mereka akan perbuatan merekayangtertawa karena

kentut. Beliau bersabda, "Mengapa salah seorang di antara kamu

tertawa atos apa yang dia lakukan?" Abu Muawiyah berkata: Hisyam
menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Abdullah bin Zam'ah,

"Nabi SAW bersabda, 'Seperti Abu Zam'ah paman Az-Zubair bin Al
Awwam'."

Keterangan:

(Sur ah Wa sy sy ams i w adhuhaaha. B i smil I aahirr afumoanirr afoi im).

Kata' b o s m al ah' tercantum dalam riwayat Abu Dzar.

Litli iu,r3t3 ri6i 6W W ul*,i til r;ie:z tlt b ,,^r;i'Jtij
(Mujahid berkata: Dhufoaaha artinya cahayanya. Idzaa talaaha

artinya apabila mengiringinya. Thafoaaha artinya
menghamparkannya. Dassoaha artinya menyesatkannya). Semua ini
hanya tercantum dalam riwayat An-Nasafi. Adapun periwayat lainnya

mengutip pada pembahasan tentang awal mula penciptaan secara

terpisah-pisah kecuali kata "dossaahao." Ath-Thabari

meriwayatkannya melalui Ibnu Abi Najih dari Mujahid sama seperti

ini. Sementara Al Hakim meriwayatkan semuanya dari Hushain dari

Mujahid, dari Ibnu Abbas RA.

iSr:ttr,, ir,lr 47 (Fa alhamahaa artinya

memperkenalkan kesengsaraan dan kebahagiaan kepadanya). Bagian
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ini hanya tercantum dalam riwayat An-Nasafi. Ia diriwayatkan juga
:

oleh Ath-Thabari dari Mujahid.

ft & 6$b Uei-13 (Walaa yakhaafu uqbaaha ftidak takut

akibatnyaJ; akibot seseorang). Bagian ini dinukil Al Firyabi melalui

jalur Mujahid sehubungan firman-Nya, A$l UW-Y1 @an tidak takut

akibatnya), dia berkata, "Allah tidak takut akan akibat dari seseorang."

Al Farra' berkata, "Penduduk Bashrah dan Kufatr membacanya'walaa

yakhaafu', sedangkan penduduk Madinah membacanya 'falaa

yakhaafu'. Jika dibaca dengan 'wawu' maka ia merupakan sifat bagi

yang menyembelih unta, yakni dia tidak takut akan akibat

perbuatannya menyembelih unta. Atau maksudnya, dia tidak takut

kepada Allah untuk mengembalikan sesudah kebinasaannya. Atas

dasar ini, maka bacaan yang menggunakan huruf /a' adalah lebih

bagus. Kata ganti pada kata 'uqbaahaa' (akibatnya) kembali kepada

kata 'damdamah' (membinasakan), atau 'Tsamud', atau jiwa yang

disebutkan sebelumnya. Adapun kata damdamah artinya kebinasaan

yang merata.

V*, tJtJUhr: (Bithaghwaahaa artinya dengan kemaksiittan-

kemalrsiatannya). Bagian ini dinukil Al Firyabi melalui sanad yang

maushul dari Mujahid dengan kata "ma'shiyatiha" (kemaksiatannya),

dan inilah yang lebih tepat. Ath-Thaghwqaberasal dari kata thughyaan

(keangkuhan). Mungkin juga huruf ba' pada kata 'bithaghwaaha'

berfungsi sebagai isti'anah dan sebab. Atau maknanya, "Dia

mendustak an adzab sebagai akibat keangkuhannya".

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Musa bin

Ismail, dari Wuhaib, dari Hisyam, dari bapaknya, dari Abdullah bin

Zam'ah. Hisyam yang dimaksud adalah Ibnu Urwah Az-Zubair.
1 .o. to l,. to,t.j\ i. ^r'* 

(Abdullah bin Zam'ah). Yakni Ibnu Al Aswad bin

Al Muthalib bin Asad bin Abdul lJzza,seorang sahabat yang masyhur.

Ibunya bernama Qaribah (saudara perempuan Ummu Salamah ummul

mukminin). Abdullah bin Zam'ah beristrikan Zainab binti Ummu
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salarnah. Pada kisah kaum Tsamud) sudah disebutkan batrwa dia tidak
memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari selain hadits ini.

tiiar Fii (Dan beliau menyebut unta). yakni unta Nabi Shalih.

Kata 'dan' di sini menghubungkan sesuatu yarry terhapus, yang
seharusnya adalah "Beliau berkhutbah seraya menyebutkan sesuatu
dan menyebutkan unta".

* ,t:iti (Adapun yong menyembelih). Demikian disebutkan di

tempat ini dengan menghapus objeknya. pada pembahasan
sebelumnya disebutkan "dia menyembelinya,,, yakni unta.

e-i,t\1 lXett*a bangkit). pada pembahasan tentang ceritd para

nabi disebutkan, "intadaba" (bangkit secara suka rela). Dikatakan,
'amartuhu ilaa kadza fantadaba lahu', artinya aku memerintahkannya
kepada urusan ini dan dia pun menaatinya.

t"f Qangka), Maksudnyayang jarang sepertinya.

?;C (Disegani). Maksudnya sulit untuk ditemui, berani dan

buruk perangainya.

"{ (ber*uasa). Yak,rri kuat dan memiliki kekuatan. Maksudnya,

kaumnya akan membelanya dari segala pelecehan. pada pembahasan

tentang cerita para nabi telah disebutkan, 'f \i (memiliki benteng).

Adapun nama dan sebab penyembelihannya terhadap unta telah
dijelaskan.

'e;1:) 
rfrf lL geperti Abu Zam,ah). Hal ini akan disebutkan pada

hadits sesudahnya.

rr:3r ;S: (Dan beliau menyebut perempuan). yakni beliau

apaSAW menyebut perempuan dalam khutbahnya untuk menyitir
yang dilakukan suami-suami mereka terhadap diri mereka.



$ (SenSaia). Penjelasannya akan disebutkan pada pembahasan

tentang nikah.

'# 
€ &t $ Kemuaian beliau menasehati merekn tetang

perbuatan mereka yong tertawo). Dalam riwayat Al Kasymihani
disebutkan, "tentang tertawa, lalu beliau bersabda, 'mengapa salah
seorang kamu tertawa atas apa yang dia lakukan?"' Hal ini akan

disebutkan pada pembahasan tentang adab.

Lt .. 4)t;i ,J',:ei': (Abu Mu,awiyah berkata...). Bagian ini

dinukil Ishaq bin Rahawaih dalam Munad-nya. "Abu Muawiyah
memberitakan kepada kami." Dia menyebutkan hadits secara lengkap,
dan di bagian akhir disebutkan, "Seperti Abu Zarn,ah, paman Az-
Zubair bin Al Awwam." Ini sama seperti riwayat mu,allaq yang
dikutip Imam Bukhari. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu
Muawiyah, tetapi tidak disebutkan di bagian akhir, "paman Az-zubair
bin Al Awwam."

pr'Jr i. i\t'f {fo*o, Az-Zubatir bin Al Awwam). Dia adalah

paman Az-zubair bukan dalam arti sebenamya (majaz), karena dia
adalah Al Aswad bin Al Muththalib bin Asad. sedangkan Al Awwam
adalah Ibnu Al Khuwailid bin Asad, maka putra paman diposisikan
sebagai saudara, lalu disebut sebagai paman berdasarkan hal tersebut.
Demikian ditegaskan Ad-Dimyathi tentang nama Abu Zam'ah di
tempat ini, dan ini pula yang benar.

Al Qurthubi berkata dalam kitabnya Al Mffiim, "Mungkin yang
dimaksud Abu Zam'ah adalah sahabat yang ikut berbaiat di bawah
pohon (Baiat Ridhwan)", yakni Ubaid Al Balwi. Dia juga berkata,
"Sisi penyerupaannya dengan laki-laki yang menyembelih unta,
bahwa dia juga memiliki kemuliaan serta kekuasaan di antara
kaumnya, sama halnya dengan yang dimiliki kafir tersebut." Dia
melanjutkan, "Namun mungkin juga yang dimaksud adalah orang lain
bemama Abu Zam'ah dari kalangan orang-orang kafir." Saya (Ibnu
Hajar) katakan, kemungkinan kedua inilah yang kuat, dan dia adalah
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Al Aswad, kakek Abdullah bin Zarrt'ah, periwayat hadits ini.

Kesimpulan ini didasarkan pada perkataannya, "Paman Az-Zubair bin

Al Awwam." Antara Al Balwi dan Az-Zubair tidak ada hubungan

nasab.

Az-Zubair bin Bakkar meriwayatkan hadits ini pada biografi Al
Aswad bin Al Muthatib dari Amir bin Shalih, dari Hisyam bin Urwah,

disertai tambahan; Dia berkata, "Urwah menceritakan hal itu
sementara Abu Ubaidah bin Abdullah bin Zam'ah sedang duduk. Dia

pun seakan-akan merasa kurang senang karenanya, maka Urwah

berkata, 'Wahai putra saudaraku, Demi Allah, tidaklah bapakmu

menceritakannya kepadaku melainkan ia bangga dengannya'." Adapun

Al Aswad adalah salah seorang yang ikut mengolok-olok Islam. Dia

meninggal di Makkah dalam keadaan kafir, sedangkan anaknya, yaitu

Zarrr'ahterbunuh pada perang Badar dalam keadaan kafir.
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t;5"8) ;,lrrt'{;
//

92. SURAH WALLAILI IDZAA YAGHSYAA
(AL-LAIL)

e')t iL:) Al f..

kadzdzaba bil husnaa (dan

yuk ri yang terdahuld. Mujahid

mati. Talazhzhaa artinya

bin Umar membacanya

Keterangan:

(Surah Wallaili idzaa ltaghsyaa. Bismillohirrafumaaniruafuiim).

Lafazh' b as mal ah' tercantum dalam riwayat Abu Dzar.

,ja11ui:Jju, ak'D c6 it'Srij 6unu Abbas berkata: wa

kadzdzaba bil husna fdan mendustaksn pahala yang terbaikJ, yalcni

yang terdahulu). Bagian ini diriwayatkan Ibnu Abi Hatim melalui

sanad yang maushul dari Hushain dari Ikrimah, dan sanad-nya shahitr"

Taraddoa ortinya mati. Talazhzhaa artinya berkobar/menyala-nyala).

Bagian ini dinukil Al Firyabi dari Mujahid sehubungan firman-Nya,

"idza taradda", dia berkata, "Yakni apabila binasa/mati." Sedangkan

@\j):i^t1.1 J$j .-iiiju 
'1,ri:*.Jju 

qk, ,g* c.r lvi
Etti :-"L i ''!'rit t; '1.,irfu; 

j .:oG

Ibnu Abbas berkata: Wa

mendustakan pahala yang terbaik),

berkata: Taroddaa artinya

berkobar/menyala-nyala. Ubaid

"tatalazhzhaa."
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f,rrman-Nya, "Naaran talazhzhaa", dia berkata, "Yakni api yang

berkobar/menyala-nyala. "

&:ft;'r:.:L'r;'t llOaid bin (Jmar membacanya

"tatalazhzha"). Bagian ini diriwayatkan Sa'id bin Manshur melalui

sanad yaflg maushul dari Ibnu Uyainah dan Daud Al Athar, keduanya

dari Amr bin Dinar, dari Ubaid bin Umair, bahwa dia membacanya

"nooron tatalazhzha. " Al Farra' berkata, "Ibnu Uyainah menceritakan

kepada kami, dari Amr, dia berkata, 'Ubaid bin Umair ketinggalan

satu rakaat shalat Maghrib, maka aku mendengarnya membaca'fa
anzartukum noaron talazhzha'." Sanad riwayat ini shahih. Namun,

Sa'id bin Abdurrahman Al Makhzumi meriwayatkannya dari Ibnu

Uyainah melalui sanad inil.

Kata'tatalazhzha'adalah qira'ah Zaidbin Ali dan Thalhah bin
Musharrif. Dikatakan, sesungguhnya Ubaid bin Umair membacanya

dengan idgham (menggabungkan hurufnya) saat dibaca sambung,

bukan ketika memulai bacaan. Bacaan ini juga adalah qira'ah Al
Bazzi dari jalur Ibnu Katsir.

l. Firman Allah, k rl s#ts

"Dan siong apabila terang benderang."
(Qs. Al-Lait l92l:2)

'€af ilw t:t|u *$"rl.,;lt il e y
) irii ,'r;r i;w ;y rt)r;'u tf;iri1 ,r 'eilr t ,63ii-

,i,t\'a^-a
.t:{" o'i.t" ,\ ?)

ui i,Ss <,Jt', ft,,t,k€qry,*;y\'& 4'€iWe1r'i,sG
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4943. Dari Ibrahim, dari Alqamah, dia berkata: Aku masuk ke

Syarn bersama sekelompok sahabat-sahabat Abdullah. Kedatangan

kami didengar Abu Darda', maka dia datang kepada kami, lalu
berkata, "Apakah di antara kamu ada yang membaca?" Kami berkata,

"Ya." Dia berkata, "Siapakah di antara kamu yang paling mahir
membaca?" Maka mereka menunjuk kepadaku. Dia berkata,

"Bacalah." Aku pun membaca, "Wallaili idza yaghsyaa, wannbhaari
idzaa tajallaa, wadzdzakari wal untsaa" (Demi malam apabila telah

menutupi, demi siang apabila telah terang benderang, demi laki-laki
dan perempuan). Dia berkata, "Engkau mendengarnya dari mulut
sahabatmu?" Aku berkata, "Benar." Dia berkata, "Aku juga
mendengarnya dari mulut Nabi SAW, tetapi mereka enggan atas

Keterangan:

(Bab "Demi siang apabila telah terang bendgrqygi)i.Disehutkan
hadits yang akan dikutip pada bab sesudahnya. Judui 5ab ini tidak
tercantum dalam riwayat Abu Dzar serta An-Nasafi.

2. Firman AIIah,,ltrt; f ilr',y q
" D qn o e n c in!1yn l:Y :!:.o 

rn p e r e n1p uan."
(QS. Al-Lail [92]: 3)

f*:,"Ab ,t>r'tJr €ri ,;' yt * i-tt>i ?i ,iG eG\,f
{.i iri "€"il,jG .G ,jG r}' }, ;ir; ;,'G.g) ,;rv)

iLj t1.,-i*i ri1 $irriy 'G'^U- |* ,Ju .1^* JL\3t;;t)
o1, 1. ?. 'd 6. t c ? r'.+ t,o 1+ iut ob ol, .-- jr -r+-1r 'j6 1jltr ry f $1'11 ,l'^:i;
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<dli; f it,',rv 6rf;i"uf & ,;:L_j:,tyj,u(i f; *,t 

o...&'if v ari

4944. Dari Ibrahim, dia berkata: Sahabat-sahaUat'eUautlah

datang kepada Abu Darda', maka dia mencari mereka dan

mendapatkan mereka. Dia berkata, "siapakah di antara kalian yang

membacakan bacaan Abdullah?" Dia berkata, "Kami semua." Dia
berkata, "Siapakah di antara kalian yang lebih hafal?" Mereka pun

menunjuk kepada Alqamah. Dia berkata, "Bagaimana engkau
mendengarnya membaca,'lilallaili idzaa yaghsyaa'." Alqamah
berkata, "Wadzakari wal untsa." Dia berkata, "Aku bersaksi, sungguh
aku mendengar Nabi SAW membaca seperti ini. Sementara mereka itu
menginginkan agar aku membacanya, 'Wamaa khalaqadzdzakara wal
untsaa'. Demi Allah, aku tidak akan mengikuti mereka."

Keteransan Hadits:

(Bab "Dan penciptaan laW-laW serta perempuan".). Imam
Bukhari meriwayatkan hadits pada bab ini dari Umar, dari bapaknya,

dari Al A'masy, dari Ibratrim. Umar yang dimaksud adalah Hafsh bin
Ghiyats. Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, "IJmar bin Hafsh
menceritakan kepada kami."

,* |,;-1<,t,j*it e:*i'i.rvtrrijiJr,rj el' f qt;;ei ii
& jtr2jb6 rUii 'ff|,j,r.riii 'jti t.inr tpaits. gahabat-sahabat

gOauUan datang kepada Abu Darda', maka dia mencari mereka dan

mendapatlran mereko. Dia berkota, "Siapakah di antara kalian yang
membacakan bacaan Abdullah?" Dia berluta, "Kami semuo." Dia
berlcota, "Siapakah di antara lcalian yang lebih hafal?" Mereka pun

menunjuk kepada Alqamah). Abdullah yang dimaksud adalah Ibnu

Mas'ud. Riwayat ini secara zhahir adalah mursal, sebab Ibrahim tidak

hadir saat kejadian. Pada bab sebelumnya disebutkan melalui Sufian
dari Al A'masy, "Dari Ibrahim dari Alqamah." Kemudian dalam
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riwayat di bab ini -yang dikutip Abu Nu'aim- terdapat juga indikasi

bahwa Ibrahim mendengarnya dari Alqamah.

Adapun kalimat pada bagian akhir hadits, "sementara mereka itu

menginginkan agar aku membacanya'wamoa khalaqadzdzakara wal

untsaa'. Demi Allah, aku tidak akan mengikuti mereka", dalam

riwayat Daud bin Abi Hind, dari Asy-Sya'bi, dari Alqamah

disebutkan, "Adapun mereka itu menginginkan agar aku menghapus

apayang dibacakan kepadaku oleh Rasulullah SAW. Mereka berkata

kepadaku, tsacalah womao khalaqadzdzakora wal untsa', tetapi aku -

demi Allah-tidak akan menaati mereka." Riwayat ini dikutip Imam

Muslim dan Ibnu Mardawaih.

Dalam riwayat ini terdapat keterangan jelas bahwa Ibnu Mas'ud

membaca seperti itu. Namun, yang tercantum dalam riwayat selainnya

bahwa dia membaca, "Walladzi khalaqadzdzaknra wal untsaa".

Demikian yang terdapat dalam kebanyakan qira'ah syadz. Qira'ah ini

tidak disebutkan oleh Ubaid, kecuali dari Al Hasan Al Bashri. Adapun

Ibnu Mas'ud, sanad yang disebutkan darinya dalam Shahihain

termasuk sanadpaling shahih dalam periwayatan hadits.

<.'-ll', f utt>,i-;iv iui t<..#;U ri1 ;Jr1y le'ry*
(Bagaimana kamu mendengarnya membaco 'wallaili idzaa yaghsyaa'.

Alqamah berkata, 'Wadzakari wal untsa'). Yakni bagaimana engkau

mendengar Ibnu Mas'ud membaca ayat itu. Dalam riwayat Sufuan

disebutkan, "Aku pun membaca'wallaili idzaa yaghsyaat, wannahaari

idzaa tajalla, wadzdzakari wal untsaa'." Hal ini sangat tegas

menunjukkan bahwa Ibnu Mas'ud membacanya demikian. Sementara

dalam riwayat Israil dari Mughirah pada pembahasan tentang

keutamaan disebutkan, "Wallaili idzaa yaghsyaa, wadzdzakari wal

untsaa", yakni dengan menghapus "Wannahaari idzaa tajallaa."

Demikian juga dalam riwayat Abu Dzar. Namun, periwayat selainnya

mencantumkannya.
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e*f i 1'l <,r-;i'; F'ist',fi ellGlbl * g:\i:,tF:
(Sementara mereka itu menginginknn agar oku membaconya'womaa

khalaqadzdzakara wal untsao'. Demi Alloh, aku tidak aknn mengikuti
mereka. '). Mereka yang dimaksud adalah penduduk Syam. Lafazh ini
lebih kuat dibandingkan riwayat sebelumnya yang hanya mengatakan,

"Mereka itu enggan atasku." Qira'ah tersebut tidak dinukil kecuali
dari mereka yang disinggung di tempat ini. Adapun selain mereka

membacanya "wamao khalaqadzdzakara wal untsaa". Kemudian
persoalan menjadi tetap dalam kondisi demikian disertai kuatnya

penyandaran hal itu kepada Abu Darda' dan mereka yang disebutkan

bersamanya. Barangkali hal ini termasuk perkara yang dihapuskan

bacaawrya, tetapi belum sampai kepada Abu Darda' dan mereka yang

sepaham dengannya. Namun, yang cukup menakjubkan, para pakar

menukil qira'ah ini dari para ulama Kufah, dari Alqamah dari Ibnu
Mas'ud -yang merupakan sumber qira'ah di Kufah-, tetapi tidak
seorang pun di antara mereka yang membaca seperti itu. Demikian
juga penduduk Syam yang mempelajari bacaan Al Qur'an dari Abu
Darda', tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang membacanya

demikian. Maka fakta ini termasuk perkara yang menguatkan bahwa

bacaan tersebut telah dihapus (mansukh).

3. Firman AIIah, Crt Pi'A;6iit
"Adapun orang yang memberilcan (hartanya di jalan Allah) dan

bertakwa." (Qs. Al-Lail [92]: 5)

"-,#,'{k :Jsi}L\t n, *t,o^ht '-'-'}ty o_.i *
*fitG:)w d;(L €:')t* e.*', gt\'*
,!'t3;r6.,ti- .fi'afiktF ii:* 4 itot,
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,-J,: sj,;bf e 6b>lj ; .y:ipt*t :Jra rSs,s xi
<aj.,i,tl -d'r1, j- #UOi*t

4945 @). Dari Abu Abdunahman As-Sulami, dari Ali RA dia

berkata, "Kami bersama Rasulullah SAW di Baqi' Al Gharqad untuk

mengurus jenazah. Beliau bersabda, 'Tidak seorang. pun di ontara

kalian melainkan sudah dituliskan tempat duduknya di surga dan

tempat dudul*tya di neraka'. Mereka berkata, 'Wahai Rasullah, apakah

tidak sebaiknya kita bertawakkal saja?' Beliau bersabda, 'Beramallah,

semuanya dimudahkan '. Kemudian beliau membaca, 'Adapun orong
yang memberiknn hartanya di jalan Allah dan bertah,va, dan

membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga) -hingga firman-
Nya- baginya jalan yang sukar'."

Keterangan:

(Bab "Adapun orong yang memberikan h,artanya di jalan Allah
dan b,ertakwa."). Disebutkan hadits Ali, "Kami bersama Rasulullah

SAW di Baqi' Al Gharqad untuk mengurus jenazah. Beliau bersabda,

'Tidak seorqng pun di antara kamu melainkan telah dituliskan tempat

dudulcnya di surga dan tempat dudulcnya di neraka'." Imam Bukhari
menyebutkan juga dalam lima bab lain dalam surah ini, semuanya dari

Al A'masy, kecuali yang kelima, yaitu dari Manshur, keduanya dari

Sa'ad bin Ubaidah, dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Ali.
Kemudian pada judul bab terakhir ditegaskan bahwa Al A'masy
mendengarnya dari Sa'ad. Hal ini akan dijelaskan lebih detail pada

pembahasan tentang qadar (takdir).
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Firman Allah, .P;jU O't*i

"Don membenarkon adonyo pahala yang lerbaik (surga)."

(Qs.AI-Lail I92l:6)

',Jt : $rt dr ,j6 .:; ir ,f, *'* ,f')t * ,tj ,y
, . 6 -z 

^ 

,;:F }-Pt Trt ...*', * a' J*
4945 (b). Dari Abu Abdurrahman, dari AIi RA, dia berkata,

"Kami sedang duduk-duduk di sisi Nabi SAW..." lalu dia

menyebutkan hadits sepertinya.

Keterangan:

(Bab Jirman-Nya, "Dan membenarlcan adanya pahalo yang

terbaik [surgaJ"). Judul bab ini tidak tercantum dalam riwayat selain

Abu Dzar dan An-Nasafi. Kemudian kata'bab' tidak tercantum pada

semua judul-judul di tempat ini, kecuali dalam riwayat Abu Dzar.

4. Firman Allah, ,!;,$.t.4i
"Maka Kami kelok akan menyiapkan baginya jalan yang mudah."

(Qs. Al-Lail I92l: 7)

io' & Ct,f.i; hr ',tr\'*"*rr rp')t *e:V
J :Jw f'r<lt e'.^k-(r; Jrii ,it* €ttu- 

'^fi|Lt y
U :rjr-; .^At t'ri )61 q i:'k + ii r\fl i'E
#,: ,sbbi ,, $q .;:J ,p uiun 'iu \Jt? xf ,nr J;,
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it;):" c+.rl

4946. Dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Ali RA, dari Nabi

SAW bahwa beliau sedang mengurus jenazah,lalu beliau mengambil

sepotong kayu seraya menggoreskannya ke tanah. Beliau bersabda,

'Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan telah dituliskan

tempat dudulcnya di neraka atsu di surga." Mereka berkata, "Wahai

Rasulullah, apakah tidak sebaiknya kita bertawakkal saja?" Beliau

bersabda, "Beramallah, semuanya akan dimudahkan, 'Adapun yang

memberikon hartanya di jalan Allah dan bertolcwa, dan membenarkan

adanya pahala yang terbaik (suraga)')' Ayat. Syu'bah berkata,

Manshur menceritakannya kepadaku'dan aku tidak mengingkarinya

dari hadits Sulaiman.

5. Firman AIIah, itfutl ,P ,Y 6i:

"Dan adapun orang-orang yang bakhil din *n^a dirinya cuhup."
(Qs. AI-Lail [92]: 8)

"'#t+L;Lk:Jvrflr *"*,*,f1t* sj *
ot/cz.lt/1,',-;U 4 "'r\\firt ri :Jui *i * il,,r*

, ' .' ,ti*t,v 
'iu Ut xf ,.i,r J;,6. ,(u" .)At q i!'k'1 i^st

a#i ;*\ob') ery &iVtxqlj'i ';.^; K
o ,lt tll .1, i ,o'- / o

(u',*il {.Ui-d'; A- s-:-#

4g47.Dari Abu Abdunahm *, aurAli RA, aA Anruo. "fu*i
sedang duduk di sisi Nabi SAW. Beliau bersabda, 'Tidak ada seorang

pun di antara kalian melainkan telah dituliskan tempat dudulvtya di
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surga dan tempat duduknya di nerakal Kami berkata, 'Wahai
Rasulullah, tidakkah sebaiknya kita bertawakkal saja?' Beriau
bersabda,'Tidak, beramallah, semuanya dimudahkan,. Kemudian
beliau membaca, 'Adapun orong yang memberikan hartanya di jalan
Allah dan bertalcwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik
(surga), maka kelak Kami akan menyiapkan baginya jalan yang
mudah -hingga firman-Nya- sungguh Kami akan menyiapkan baginya
jalan yang sukor'."

6. Firman Allah, durak't
"Dan mendustakan pahala yang terbaik."

(Qs. Al-Lail [92]: 9)

,G- € k :Jti'o:s ?nt ue, *'*'ort t ,,*')t y ,lri e
,'i7 eord *', *\t e itJ;rtt(u ,x1st4 e
f E tJ : Jv i,*';i*,Lk W'rS5'}:;* A:,

u'of:,rr1tii;tiqd, q'ry{-iz f U*, fi
-Y "r. ESxf .i,r J;'U,lb; Jti i:r;'rf -4*
,Lif ,F j|$a.>r;lt,yf ',1 ,ok";t,,F"atL",
.;1rfut ,yi ;". ;t *;* ,ailt #i'u tL ok ;7j ,e;t;ilt

;.rr; i.Jr Sli rlii ,i,!tli)t ,yf ,F.r)'H ;i(ilt'$i t1i :'Jtt

o:r--bi ,jry '-Lzf 
6 6ii) fj'i ,,(il;:r _tif .-L;J o):H

.-nr 1.;.;jq
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4948. Dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Ali RA, dia
berkata, "Kami sedang mengurus jenazah di Baqi, Al Gharqad.
Rasulullah sAw datang pada kami, lalu duduk dan kami pun duduk di
sekitamya. Beliau membawa tongkat pendek, lalu menusuk (tanah)
dengan tongkatnya. Kemudian beliau bersabda, ,Tidak ada seorang
pun di antara knlian, dan tidak ada satu pun jiwa yang bernafas,
melainkan telah dituliskan tempatnyo di surga dan neraka, sengsara
atau bahagla'. Seorang laki-laki berkata, 'Wahai Rasulullah, tidakkah
sebaiknya kita bertawakkal dalam apa yang telah dituliskan/ditetapkan
untuk kita dan meninggalkan amalan? Siapa di antara kami yang

termasuk orang bahagia niscaya akan menuju kepada ahli
kebahagiaan. Sedangkan siapa di antara .kami yang termasuk orang
sengsara, niscaya akan menuju kepada ahli kesengsaraan'. Beliau
bersabda, 'Adapun orong-orang yang berbahagia niscaya akan
dimudahkan kepada amalan orang-orang bahagia. sementara orang-
orang yang sengsara niscaya akan dimudahkan kepada amalan
orang-orang sengsara'. Kemudian beliau membaca, ,Adapun orang
yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, dan
membenarkan adanya pohala yang terbaik (surga),.,, Ayat.

.:
7 . Firman AIIah, rs:);lrl. i'.4i

"Maka kelak Kami akan menyiapkan baginya jalon yang sukar.,,
(Qs. AI-Lait [92]: 10)

|4tos ,JG&?nt o>, *'*'rht ..,*!ty,rr( *
,,lta r>r\t *.iSJ-W* *:5,r,)* q.*')*i,it jt"
:tjv .a;t';/ i3;;1', ,8r'u. iYe |-s i, Vt ,;i u'& (,
t t .' , s - ' '""lK 

5)Jr,,Ss tF Lu, qK J, W \,i,it J.,, t-
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Jif ,F.'# ;:>rl,Lst,yf i as u rli,:i'utl
i,t'i ,e1aur,.pf f: ';^.5 ,riur Jii ' 

ov ; t1i,

lJ nA .t
-*

.,6i6i^lt
,.
.^nr 1.;-#U o:*1 Ct: *bi 6 f,ii)

949. DaruAbdurrahm* Ar-Srtu*i, dari Ali RA, dia berkata,

"Nabi SAW sedang mengurus jetazah,lalu beliau mengambil sesuatu

dan menusuk-nusukkzrnnya ke tanah, Ialu beliau bersabda, 'Tidak ada
seorong pun di antara kolian melainkon telah dituliskart/ditetapkan
tempat duduknya di neraka dan tempat duduknya di surga'. Mereka
berkata, 'Wahai Rasulullah, tidakkah kita bertawakkal saja terhadap

yang dituliskar/ditetapkan untuk kita dan meninggallkan amalan?'

Beliau bersabda, 'Beramalloh, semuonyo dimudahkan kepada apa
yang diciptakan untulcnya. Adapun siapa yang termasuk golongon
bahagia niscaya akan dimudahkan kepada amalan orang-orang
bahagia. Sedangkan siapa yang termasuk golongan sengsara niscaya
akan rlimudahkan kepada amalan orang-orang sengsara'. Kemudian
beliau membaca, 'Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan
Allah dan bertah,va, dan membenarkan adanya pahala terbaik
(surga)'." Ayat.
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93. SURAH WADHDHUTTAA (ADIr-DHUHAA)

t'\,;*j ht f)

'rbr G*) :ift'Sui ,s&t e;*, rig ,i^u" iui,,.,,

'JF P ()'6)

Mujahid berkata: Idza sajaa artinya apabila telah sunyi. Ulama

selainnya berkata: Sajaa artinya menjadi gelap dan tenang. Aa'ilan
artinya memiliki tanggungan.

Keterangan:

(Surah lhdhdhuha. Bismillahirrafumaonirrafitiim). Kata

'basmalah'tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar.

e:jr-"r :1u7*-. ri11 
'L-nU;ri 

JWi,. (Mujahid berkata: Idza sajaa

artinya apabila telah sunyi). Penafsiran ini.dinukil Al Firyabi melalui

sanadyangmaushul dari Mujahid, sama seperti ini.

l; ',')';b1 1*le'1 ,'rp S'61 (Jlama selainnya berkata: Sajaa

artinya menjadi gelap dan tenang). Al Farra' berkata tentang firman-

Nya, *il t\15)ri ,;,3r1 (Demi waldu dhuha, dan demi malam

apabila telah sunyi), "Adh-Dhuhaa adalah seluruh waktu siang.

Sedangkan 'wallaili idzaa sajaa' artinya apabila malam telah gelap

gulita dan keadaan telah tenang di keheningannya. Dikatakan, 'bahrun
saajin' artinya laut yang tenang, dan'lailun saajin', artinya malam

yang tenang (sunyi)." Ath-Thabari meriwayatkan dari Qatadah tentang
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firman-Nya, jrtJ'B1 beliau berkata, "Apabila tenang dengan

makhluk."
ta

JL+ j5 1)Ut-!; (Aa'ilan artinya yang memiliki tanggungan).lni

adali O"rku,uuo Abu Ubaidah. Al Farra' berkata, "Artinya adalah

fakir." Saya menemukannya dalam Mushhaf Abdullah dengan kata
t1;r-t (tidak memiliki apa-apa). Maksudnya. Allah mencukupinya

dengan apa yang membuatnya ridha, bukan karena banyaknya harta.

1. Firman Allah, C gt'O?" Wit A

"Tuhanmu tioda meninggalkan kamu dan tioda (pula) benci
lrepadamu." (Qs. Adh-Dhuh aa l93lz 2'1

;lo & ?ut q., itl:" ;.'J-t* ry,iG,i U ;\i *
'-;tA $)i")l #l"e'f''rr-j ^5L 

h, 'u :i,i ,Si, kt
i:ri I ;e?; i uvit ifi-"oi ;')\) $r:; r_ ,uusiiyt

4950. Dari Al Aswad bin Qais, dia berkata: Aku mendengar

Jundub bin Suffan RA, dia berkata, "Rasulullah SAW menderita sakit

deui tidak bangun (shalat) selama dua atau tiga hari, lalu seorang

perempuan datang dan berkata, 'Wahai Muhammad, aku berharap

syetanmu telah meninggalkanmu, aku tidak melihatnya mendekatimu

sejak dua atau tiga hari'. Maka Allah Azza Wajalla menurunkan,

'Demi waktu Dhuha. Dan demi waktu malom apabila telah sunyi.

Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula benci (kepadamu)'."
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Keterangan:

(Bab "Tuhanmu tidak meninggolkanmu dan tidak pula benci

[kepadamu]). Judul bab ini tidak tercantum pada selain riwayat Abu
Dzar. Lalu disebutkan -sehubungan penyebab turunnya- hadits Jundub

RA, bahwa ia adalah sakit yang diderita Nabi SAW. Pada pembahasan

shalat malam sudah dipaparkan bahwa sakit tersebut tidak berarti sakit
dalam arti yang sebenarnya. Begitu pula tidak tepat bila ditafsirkan
bahwa jarinya terluka. Saya dapatkan dalam riwayat Ath-Thabarani
melalui sanad yang ada periwayat yang tidak dikenal, bahwa sebab

turunnya adalah keberadaan anak anjing di bawah tempat tidur beliau
SAW tanpa disadarinya, maka Jibril tidak datang beberapa saat

menemuinya. Kisah penangguhan kedatangan Jibril karena adanya

anjing di bawah tempat tidur beliau SAW adalah cukup masyhur.

Namun, penetapannya sebagai penyebab turunnya ayat ini termasuk
gharib bahkan syadz. Hal ini tertolak oleh keterangan dalam kitab
Shahih.

Kemudian disebutkan sebab ketiga yang dikutip Ath-Thabari
dari jalur Al Aufi dari Ibnu Abbas, dia berkata, & ilt ,):i.i & J:j $
JjG ,eu:t i!.r'^tsi :rjui ,ui'H ,tfi J--b e W.1 oi;rr '&i ev inr

(d Li:t',r-|9!!--t\}6; :j6i ht lXetrt<a Al eur'an turun kepada

Rasulullah SAW, Jibril menangguhkan kedatangonnya hingga
beberapa hari, hingga beliau SAll pun meraso tidak senang karena

hol itu. Mereka berksta, 'Tuhannya telah meninggalkannya dan

membencinya'. Maka Allah menurunkan, 'Tuhanmu tidak
meninggalkanmu dan tidak p,yls benci kepadamu'.). Dari jalur Ismail
(mantan budak keluarga Az-Zubair), dia berkata, ',il,5 * ,i; ?lt e
;w ,dy nrb a"r*oi$ril;J@ {iii *i y a',p dt *
;*31f1,hf (Wahyu terputus beberapa wahu hingga terasa

berat bagi Rasulullah SAW dan culrup menyedihkannya. Beliau
bersabda, 'Sungguh aht khawatir jika sahabatht telah membencilal.

Maka Jibril datang membawa surah Wadhdhufoaa).
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Sulaiman At-Taimi menyebutkan dalam Sirah yang

dikumpulkannya dan diriwayatkan oleh Muhammad bin Abdul A'la

dari Mu'tamir bin Sulaiman, dari bapaknya, dia berkata, ,ur:lt r$l
c#';,b e36 :?rt'tliit.iri lirr '4t ,d,4 i' I ',t ou i ,'iui

1,e, (Wahyu pun terputus dqn mereks berlmta, 'sekiranya ia

berasal dari sisi Allah, tentu aknn berkesinambungan, tetapi Allah
telah membencinya'. Maka Allah menurunkan 'Wadhuha' dan 'alam

nasyrafu' secora lengkap). Namun, semua riwayat ini tidak dapat

dibuktikan keakuratannya.

Adapun yang benar bahwa penyebab terputusnya wahyu

berkenaan dengan surah Adh-Dhuha berbeda dengan penyebab

terputusnya wahyu di awal turunnya, karena pada awal turunnya

berlangsung hingga beberapa hari, sementara pada surah Adh-Dhuha

hanya berlangsung dua atau tiga hari. Perkara ini pun tampak rancu

bagi sebagian periwayat. Adapun penjelasan detail mengenai hal ini
adalah seperti yang saya jelaskan pada pembahasan tentang takwil

mimpi.

Dalam sirah Ibnu Ishaq disebutkan keterangan lain sehubungan

penyebab turunnya surah Adh-Dhuha. Dia menyebutkan bahwa orang-

orang musyrik ketika bertanya kepada Nabi SAW tentang Dzulkarnain

dan Ruh serta yang lainnya, belaiu pun menjanjikan jawaban kepada

mereka tanpa memberi pengecualian, maka Jibril tidak datang

kepadanya selama 12 hari^ atau lebih. Dada beliau SAW terasa sempit

dan orang-orang musyrik mulai memperbincangkannya. Akhirnya,

Jibril turun membawa surah Wadhdhuhaa serta jawaban atas apayaflg

mereka tanyakan dan juga firman Allah dalam surah Al Kahfr ayat23-

24,btt ,t{-'ol lt .'f 
"f:be dl.:d,,lr..,ti (Dan jangan sekati-kati

kamu mengatakan terhadap sesuatu, "Sesungguhnya aku akan

mengerjakan itu besok pagi, kecuali (dengan menyebut), "Insya-Allah

(jika Allah menghendaki)"./. Namun, penyebutan surah Adh-Dhuhaa

di tempat ini cukup jauh. Hanya saja mungkin jarak waktu kedua
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kisah ini cukup berdekatan. Oleh karena itu, sebagian periwayat

menyatukan kedua kisah itu, lalu keduanya sama-sama tidak terjadi di
awal kenabian. Bahkan ia terjadi jauh sesudah kenabian.

oro; ; i.a'rb'+ (Aku mendengar Jundub bin Sufyan). Dia

Adalah Al Bajali.

;t-t; t5 sUrL; r or3-'o1 ,+\1 $t ,tf;6- ,cjuiir;r crie,i

(Seorang perempuan datang dan berksta, "Wahai Muhammad, aku

berharap syetanmu telah meninggalkanmu"). Dia adalah Ummu Jamil

binti Harb (istri Abu Lahab). Hal ini telah dipaparkan pada

pembahasan tentang shalat malam. Ath-Thabari meriwayatkan dari Al
Mufadhdhal bin Shalih dari Al Aswad bin Qais, "Seorang perempuan

dari keluarganya berkata." Kemudian dinukil melalui jalur lain dari Al
Aswad bin Qais, "Hingga orang-orang musynk berkata." Redaksi ini
tidak menunjukkan perbedaan dengan yang sebelumnya, sebab

mereka biasa nnenggunakan bentuk jamak, sementara pembicara atau

pelal,iu hanya satu orang dalam arti bahwa yang lainnya meridhai atas

apa yang dilakukan olehnya.

'Aji (Mendekatimu). Dikat*an' qiribahu yaqrabuhu' artinya

mendekati, yakni kata kerja aktif (membutuhkan objek). Sedangkan

qaruba (mendekat) adalah kata kerja pasif (tidak membutuhkan

objek). Di tempat itu telah saya jelaskan bahwa dalam riwayat lain
yang dikutip Al Hakim disebptkan, I'Khadijah berkata...' Ath-Thabari

meriwayatkan juga dari Abdullah bin Syaddad, "Khajidah berkata"

'Aku tidak melihat Tuhanmu...'." Sementara dari jalur Hisyam bin
Urwah dari bapaknya disebutkan, "Khadijah berkata ketika melihat

kegelisahan beliau SAW." Kedua jalur ini sama-sama mursal (tidak

menyebut periwayat yang menukil dari sumber pertama) tetapi para

periwayatnya tergolong tsiqah (terpercaya). Adapun yang tampak

bahwa masing-masing dari Ummu Jamil dan Khadijah mengucapkan

hal itu. Hanya saja Ummu Jamil -karena keadaannya yang kafir-

mengungkapkan dengan kata 'syetan'. Sedangkan Khadijah -karena
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3,:.rtf

keadaannya sebagai mukminah-menggunakan kata 'Tuhan' dan

'sahabat'. Ummu Jamil mengucapkannya unfuk mencemooh sementara

Khadij ah mengatakannya sebagai ungkapan sedih.

2. Firman Allah, C 6S '':i, Wii ';
"Tuhanmu tiada meninggalkan kanu dan tiada (pula) benci

kepadamu." (Qs. Adh-Dhuhaa [93]: 2)

c.t lu: 'A::r'& j 6:srj &;al3r, *dU'G
.'dAr.i ttj'a?; 6

Boleh dibaca dengan tasydid (wadda'aka) dan boleh juga tanpa

tosydid (wada'aka), maknanya s€Ima, yaitu Tuhanmu tidak

meninggalkanmu. Ibnu Abbas berkata, "Tuhanmu tidak

meninggalkanmu dan tidak pula murka kepadamu."

J;, t;-,i?}r u$,:J4t t3E'e,JG,* r.,-\t ;
(C 6t 

"ur'*lO 
q'.rvi ,':)tb:.i rL a"L sri c ilnt

4g5l.Dari Al Aswad bin Qais, dia berkata: Aku *"ra"ng*
Jundub Al Bajali berkata, "Seorang perempuan berkata, 'Wahai

Rasulullah, aku tidak melihat sahabatmu melainkan telah

meangguhkanmu'. Maka turunlah,'Tuhanmu tidak meninggalkanmu

dan tidakpula benci lcepadamu'."

Keterangan:

(Bab firman-Nya, "Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak

pula benci kepadamu"). Demll<ran judul bab ini tercantum dalam
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riwayat Al Mustamli. Ia termasuk pengulangan bila ditinjau dari judul
bab yang dia cantumkan. Adapun ditinjau dari riwayat selainnya,
maka bukan termasuk pengulangan karena mereka tidak
menyebutkannya pada bab sebelumnya.

oJ" os; o yt, ;,a.#tj l;*Jiiurft 6out dibaca dengan

tasydid dan boleh juga tanpa tasydid, malmanya sama, yaitu Tuhanmu
tidak meninggalkanmu)" Bacaan dengan tasydid merupakan qira'ah
mayoritas. Adapun bacaan tanpa tasydid adalah qiro'ah urwah dan
anaknya (Hisyam) serta Abu Aliyah. Abu ubaidah berkata, "Kalimar
'maa wadda'akn' (dengan tasydifi berasal dari kata taudii' (melepas
kepergian). sedangkan 'mca wada'aka' (tanpa tasydid) berasal dari
kata wada'tu {aku meninggalkan)." Namun, ada kemungkinan diberi
penjelasan tentang keberadaan keduanya dalam satu makna bahwa
taudii' merupakan penekanan pelepasan, karena siapa yang engkau.
lepas untuk pergi berarti benar-benar telah meninggalkanmu.

"!jbl;.i 6:JU?t 6 :a# i.t',Sg: (Ibnu Abbas berkata, ,,Tuhanmu

tidak meninggalkanmu dan tidakpula murka kepadamu,). Riwayat ini
dikutip Ibnu Abi Hatim melalui jalur maushul d,ari Ali bin Abi
Thalhah dari Ibnu Abbas sama seperti di atas.

Kalimat pada akhir hadits, "wahai Rasulullah, aku tidak melihat
sahabatmu melainkan telah memperlambatmu", sangat mungkin
merupakan perkataan Khadijah. Berbeda dengan kalimat pertama
yang hanya layak diucapkan oleh si perempuan pembawa kayu bakar
(ummu Jamil), karena dia mengungkapkan dengan kata 'syetanmu'
dan 'meninggalkan' serta 'Muhammad'. Adapun dalam riwayat ini
digunakan kata'sahabat','memperlambatmu', dan'Rasulullah'. Hanya
saja menurut Al Karmani mungkin perubahan kata-kata ini berasal
dari periwayat. Kemungkinan ini cukup beralasan mengingat bahwa
sumber hadits hanya satu.

Kata abths' aka (memperlambatmu) rnaksudnya menjadikanmu
lambat dalam membaca, karena sikap lambannya untuk membacakan
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berkonsekuensi keterlambatan yang satunya dalam membaca. Dalam

riwayat Ahmad dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah disebutkan,

"Melainkan memperlambat atasmu. "
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94. SURAH ALAM NASYRAH LAKA (AL INSYIRAII)

b:;,*")t

qr. =;-,..-,ir O ;Fi ,1-fii> ,*Ot € (!t'), :";'# Jv:

6\"rtn:;';^1 1".rx ,?I r|.n, tstU:'{ Ul ,:a*'it'Jv

e(Q'i,l ,f# Sui .rJ-*';L'*rx- $ G#J..3.3,,sb1

c; <!:v d cY li> f& it * ?'i:, ;t3:' JirLv
.ply.r,v?nt

Mujahid berkata: 'Dosa-dosamu di masa jahiliyah; anqadha

artinya memberatkan.'Sesudoh lcesulitan itu ada kemudahan', Ibnu

Uyainah berkata, "Yakni sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada

kemudahan yang lain. Sama seperti firman-Nya, 'Tidak ada yang

komu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan'.

Sekali-kali satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan.

Mujahid berkata:' Kerjakan dengan sungguh-sungguh' dalam hajatmu

kepada Tuhanmu. Disebutkan dari Ibnu Abbas, 'Bukankah Kami telah

melapangkan untulcrnu dadamu?' Allah melapangkan dadanya untuk

(memeluk) Islam.

Keterangan:

(Surah Alam nasyrah laka. Bismillaahirrafumaaninafuiim).

Demikian dalam riwayat Abu Dzar. Adapun periwayat lainnya

menyebutkan, " Alam nasyrah" saja.

). o

l', r,
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*,+' e<gr3t>:b6 Sir guiahid berkata: Dosa-dosamu di

masa Jahiliyah) Pernyataan ini dinukil Al Firyabi melalui sanadyang
maushul dari jalurnya. Kalimat 'di masa jahiliyah' berkaitan dengan

'dosa', yakni dosa yang terjadi pada masa jahiliyatr. Ia bukan berkaitan
dengan kata'menghapuskan'.

'#1 (Lif\ (Anqadha artinya melakukan dengan baik).Iyadh

berkata, "Demikian tercanfum pada semua naskah, yakni dengan kata

otqana (melakukan dengan baik). Namun, ini tidak benar, yang benar
adalah 'atsqala' (memberatkan)." Al Ashili berkata, "Ini adalah

kesalahan dalam riwayat Al Farabri. Dalam riwayat Ibnu As-Sammak
disebutkan 'atsqala', dan inilah yang benar." Iyadh berkata, "Hal ini
tidak dikenal dalam bahasa Arab." Kemudian dalam riwayat Ibnu As-
Sakan disebutkan, "Diriwayatkan juga dengan kata 'otsqolo'." Versi
inilah yang tepat.

. '-.i. t '
3ji J-'e*i 'i:, 

Jfri ,sjT-s (Dan diriwoyatkan dengan kata

'atsqala' dan ia lebih shahih daripada'atqana'). Demikian tercantum

dalam riwayat Al Mustamli disertai tanrbahan, "AI Farabri berkata,
'Aku mendengar Abu Mi'syar berkata: Firman-Nya anqadha zhahraka
artinya memberatkan punggungmu. Adapun yang tercantum dalam
kitab ini (Shahih Bukhari) adalatr tidak benar." Saya (Ibnu Hajar)
katakan, Abu Mi'syar adalah Al Hamdawaih bin Al Khaththab bin
Ibrahim Al Bukhari. Ia biasa minta didiktekan oleh lmam Bukhari

bahkan bersekutu dengannya pada sebagian gurunya. Statusnya adalah

shaduq (boleh diterima riwayatnya), tetapai mengalami kerancuan di
akhir hayatnya.

Al Farabri meriwayatkannya melalui jalur lain dari Mujahid.

"Firman-Nya. !:-$ 'rPJl dia berkatA 'Yakni yang memberatkan

punggungmu'." Al Farabri berkomenter, "Versi inilatr yang tepat.

Orang Arab biasa mengatakan'anqadha al hamlu zhahra an-naaqah',

artinya barang bawaan telatr memberati punggung unta. Ia berasal dari

kata 'an-naqiidh' artinya suzua. Di antara penggunaannya adalah
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kalimat'sami'tu naqiidha ar-rajuf, artinya aku mendengar suara laki-

laki itu."
'f,i1 nJ'jk'.pi t:*- ..,jlt*.te'€| ,z#. ij' iri <t'?i iA al

c# '.Jir ,e:ti1$tu. oF.; (Sesudah kesulitan itu ada kemudahan',

Ibnu Uyainah berkata, "Yalmi sesungguhnya seeudah kesulitan itu

ada lremudahan yang lain. Sama seperti firman-Nya, 'Apakah yang

knlian tunggu atas kami melainknn dua daripada kebaikan"').

Pandangan ini rnerupakan sikap Ibnu Uyainah yang mengikuti para

ahli tata bahasa Arab sehubungan pernyataan mereka, "Kata nakirah

(indefinit) apabila diulangi dalam bentuk nakirah, maka yang

dimaksud bukan kata yang pertama." Letak penyerupaan bahwa ketika

orang-orang mukmin memiliki banyak kebaikan, maka mereka juga

memiliki banyak kemudahan. Atau mungkin dia berpendapat bahwa

maksud salah satu dari kedua kebaikan itu adalah kemenangan, dan

yang satunya adalah ganjaran, maka patut bagi kaum rnukminin

memperoleh salah satunya.

. tu o,i:;-)-* i-Jl{ Fs $ekali-kali satu kesulitan tidak akan

*rnfoloh,*n dua kem'udahan). Pernyataan ini telah diriwayatkan

secrua marfu'(lansung kepada Nabi SAW), maushul (memiliki sanad

bersambung), serta mursal (tidak menyebutkan periwayat yang

menukil dari sumber pertama), serta dinukil juga dalam bentuk

mauquf (tidak sampai pada Nabi SAW).

Adapun riwayat yang marfu'dinukil Ibnu Mardawaih dari hadits

Jabir melalui sanadyanglemah, t:-t F, t'oif;;" 4t ebi 4 u1:i
.. o , t. , , to, o'

i:;-"*'.7Ji,J- j5 @iwahyukan kepadaku bahwa sesudah kesulitan

i'tu ada ku*udohon, sungguh sesudah kesulitan itu ada kemudahan,

dan sekali-kali satu kesulitan tidak akan mengalohkan dua

kemudahan). Sa'id bin Manshur dan Abdtxrazzaq meriwayatkan dari

hadits Ibnu Mas'ud, dia berkata, ,? H, *',yn f e jt orS i
t:r:.J-;^Jt e-'oir, '"i r^!h 4'01i,:a'j i;; * /t"-it+4
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(Rasulullah SAW bersabda, "Sekiranya kesulitan ada dalam lobang,

niscaya kcmudahan alan masuk kepadanya hingga mengeluarkannya,

dan selrali-kali satu lresulitan tidak alan mengalahkan dua

kemudahan" Kemudian beliau bersabda, "sesungguhnya setelah

kesulitan ada kemudahan, sungguh sesudah kesulitan ada

lremudahan"). Sanad hadits ini lemah. Kemudian Abdurrazzaq dan

Ath-Thabari meriwayatkannya dari Al Hasan dari Nabi SAW.

Sementara Abd bin Humaid mengutipnya dari Ibnu Mas'ud dengan

sanadyargiryyiddari Qatadah, dia berkata, il' ,p yt l'b:t'oi A 7\
xir,u: U irr-r--, "# 4-';'iui 9, :yr'*r;>i'A'*3 *
(Disebutl<nn lrepada lami bahwa Rasulullah SAW memberi knbar

gembira kepada para sahabatnya dengan ryat ini. Beliau bersabda,

"selrali-kali satu l@sulitan tidak akan mengalahl<nn dua kemudahan

insya Allah").

Sedangkan riwayat mauquf diiwayatkan Imam Malik dari Zaid

bin Aslam dari bapaknya dari Umar batrwa dia menulis surat kepada

Abu Ubaidatr, "Bagaimana pun kesulitan yang menimpa seseorang,

Allah akan menjadikan kelapangan sesudahnya, sekali-kali satu

kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan." Al Hakim

berkata, "Pernyataan itu dinukil melalui jalur shahih dari Umar dan

Ali. Ia terdapat dalam kitab Al Muwaththa' dari Umar, tetapi

sanadnya munqathi' (terputus)." Diriwayatkan juga oleh Abd bin

Humaid dari Ibnu Abbas melalui sonad yang iayyid. Kemudian Al
Farra' meriwayatkannya melalui sanad yang lemah dari lbnu Abbas

RA.

4-b J|*6 e.'4'6 .r^ri JGt (Mujahid berkata: keriakan

dengan sungguh-sungguh dalam haiatmu kepada Tuhanmu)-

Penafsiran ini dinukil Ibnu At Mubarak melalui sanad yang maushul

datam l<ttab Az-Zuhd dan S",trT,-9ry Manshur, dari Mujahid,

sehubungan firman-Nya, i-JJti'*t 159 (Maka apabila l<amu telah

selesai tdari sesuatu urusanl, keriakanlah dengan sungguh-sungguh
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[urusanJ yang lain), yakni dalam shalatmu, '?4'6 |l-L ,J: @""

kepada Tuhanmu berharaplah), yakni jadikan niat dan keinginanmu

hanya kepada Tuhanmu. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Zaid bin

Aslam, dia berkata, "Apabila engkau telah selesai melakukan jihad,

maka beribadahlah." Pemyataan serupa dinukil pula dari jalur At
Hasan.

ifry.i3:t-bk' ,? 1:ij:t-:,e u tp li> f# j.t ;F i;:;-:
(Disebutkan dari lbnu Abbas, 'Buknnkah Kami telah melapangkan

untulonu dadamu', Allah melapangkan dadanya untuk [memlukJ
Islam). Pernyataan ini dinukil Ibnu Mardawaih melalui jalw maushul

dari Ibnu Juraij dari Atha' dari Ibnu Abbas, tetapi dalam sanad-nya

terdapat periwayat yang lemah

Catatan

Imam Bukhari tidak menyebutkan satu pun hadits marfu'
sehubungan tafsir surah ini. Hanya saja mungkin dimasukkan hadits

yang dinukil Ath-Thabari dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban

dari hadits Abu Sa'id yang dia nisbatkan kepada Nabi SAW; ,hg ,;_€r

tii '.'fi ri1 
'.1ri 

,1j;( Xrr i,:its {g?s'tar t;S qsut ;ls J:it ,iui
,4 Qibril datang kepadaku dan berkata, "Tuhanmu berfirman

kepadamu, 'Apakah engkau tahu bagaimana Aku tinggikan sebutan

fnamaJmu?' Beliau menjowab, 'Allah lebih mengetahui'. Allah
berfirman, i'Apabila Akn disebut maka engkou disebutlmn bersama-

Ku").Hadits ini diriwayatkan As-v-Syafi'i dan Said bin Manshur serta

Abdurrazzaq dari Mujahid. At-Tirmidzi dan Al Hakim mengutip

dalam tafsir masing-masing kisah tentang dada beliau SAW

dilapangkan pada malam Isra'. Hal ini telah dipaparkan pada bagian

awal sirah nabawiyah.
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79tt7t4''-+f
Mujahid berkata: ia adalah buah Tin dan buah Zutun yang

dimakan manusia. Dikatakan, "Maka apakah yang menyebabkan

kamu mendustakan?" Apakah yang menjadikanmu mendustakan

bahwa manusia akan diberi balasan sesuai amal perbuatan mereka?

Seakan-akan dia mengatakan, "siapakah
mendustakanmu dalam hal pahala dan siksa?"

1. Bab

6 - , 6zO6.tt./

J* dl ill a;.c

.o;:)0 uhu ,F'; gc1 G,

4952. Dari Adiy, dia berkata: Aku mendengar Al Bara' RA,

"Sesungguhnya Nabi SAW berada dalam suatu perjalanan, lalu beliau

membaca Wattiini Wazzaituun dalam shalat Isya' pada salah satu dari

dua rakaatnya."

Taqwiim artinya bentuk (postur).
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Keteranqan:

(Surah Wattiin. Mujahid berkata, "Ia adalah buah Tin dan buoh

Zaitun yang dimakan manusia"). Hal ini diriwayatkan Al Firyabi

melalui sanad yang maushul dari Mujahid sehubungan firman-Nya,

o$!jr1 f$ (Demi [buahJ Tin dan [buahJ Zaitun), dia berkata, "Ia

adalah buah-buahan yang dimakan manusia." Adapun firman-Nya,
.:,

,# :?: (dan demi bukit Sinai), dia berkata, "Thuur adalah gunung

dal sfnin adalah yang diberkahi." Al Hakim meriwayatkannya dari

jalur lain dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas.

Fernyataan serupa dinukil pula Ibnu Abi Hatim, dari Ikrimah, dari

Ibnu Abbas. Sementara dari jalur Al Aufi dari Ibnu Abbas, dia

berkata, "At-Tin adalah masjid Nabi Nuh yang dibangun di atas bukit

Al Judiy." Kemudian dari Ar-Rabi' bin Anas, dia berkata, "At-Tin

adalah bukit yang terdapat pohon Tin, sedangkan Zaitun adalah bukit

yang terdapat pohon Zaitun." Lalu dari jalur Qatadah disebutkan, "Ia

adalah bukit yang terdapat di Damaskus." Dari Muhammad bin Ka'ab,

dia berkata, "Ia adalah masjid para penghuni goa (ashabul kahfi).

Sedangkan Zaittxr adalah masjid Iliya'." Sementara dari Qatadah

disebutkan, "Ia adalah bukit yang terdapat di Baitul Maqdis."

Pt ,ff (Iaqtvim artinya bentuk). Demikian tercantum dalam

riwayat Abu Nu'aim. Al Firyabi menukilnya melalui sanad yartg

maushul dari Mujahid sehubungan firman-Nya, i* 9-,-1, 6ia

berkata, "Yakni dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Ibnu Abbas melalui sanad yang hasan, dia berkata,

"Yakni dalam bentuk ciptaan yang sempurna."

,/ U rl;{t 
'S;.;t gempat yang paling rendah, kecuali orang

yang beriman). Demikian yang tercantum dalam riwayat An-Nasafi'

Adapun periwayat lainnya menyebutkannya pada pembahasan tentang

awal mula penciptaan. A1 Hakirn meriwayatkan dari jalur Ashim Al

Ahwal dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata, eit;i ,ti7ir f; ,;
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ryi:j, ,;lt ' 
jti . roi ;iit:1o+u Sill'os'>si j ,ale-ut; ,riJr .,1iif

,o

Ol-F-ijt (Barangsiapa membaca Al Qur'an niscaya tidak akan

dikembalikan kepada umur yang paling rendah (pikun). Itulah firman
Allah, "Kemudion Kami kembalikan mereka ke tempat paling rendah,
kecuali orang-orang yang beriman), dia berkata, "yakni orang-orang
yang membaca AI Qur'an."

'Ft ;JG '^fs gWu, o3tri-;rit'oU U.k- rriir ci ef.k- ti ,j$i"

74r 7,ia+i-3 ,# 3y" (Dikatakan, "Meka apakah yang

membuatmu mendustakan?" Apakah yong menjadikanmu
mendustakan bahwa manusia akan diberi balasan sesuai amal
perbuatan mereka? Seakan-akan dia mengatakan, ,,Siapakah yang
mampu mendustakanmu dalam hal pahala dan sil<sa?,,). Dalam
riwayat Abu Dzar dari selain Al Kasymihani disebutkan dengan kata
'tudaqluun' (dipergilirkan) sebagai ganti'tudaanuun' (diberi balasan).
Namun, versi pertama lebih tepat. Demikian juga yang terdapat dalam
perkataan Al Fana' dan ditambahkan pada bagian akhir, "setelah jelas

baginya cara penciptaannya. "

Ibnu At-Tin berkata, "Seakan-akan dia menjadikan kata,moa,
untuk yang. berakal, tetapi hal ini sangat jauh dari kebenaran.,' Ada
pula yang mengatakan pembicaraan itu ditujukan kepada manusia
tersebut, lalu sebagian mengatakan kalimat itu mengandung

pengalihan pembicaraan, yakni apakah yang menjadikanmu berdusta?

Karena jika engkau mendustakan adanya pembalasan berarti engkau

adalah pendusta, sebab semua yang mendustakan kebenaran berarti ia
pendusta. Adapun pernyataan Ibnu At-Tin, "Seakan-akan dia
menjadikan kata'maa' untuk yang berakal, dan hal ini cukup jauh dari

kebenaran". Jawabnya, hal itu tidak jauh bagi siapa yang

menyembunyikan persoalannya. Di antara contohnya adalah firman

Allah dalam surah Aali Imraan ayat 35, t:F);+ ij O 3i C\ii ;l
(Sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam
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kandunganku menjadi hamba yang shalih dan berkhidmat [di Baitul

MaqdisJ).

"Uf ,* (Dari Adi). Diaadalah Ibnu Tsabit Al Kufi.

4-:+t eV (Betiau membaca surah AtTin pada shalat

Isya')- Penjelasannya telah disebutkan pada pembahasan sifat shalat.

Kemudian timbul banyak pertanyaan dari sebagian orang, apakah

Nabi SAW membaca surah tersebut pada rakaat pertama ataukah pada

rakazt kedua? Ataukah beliau membacanya pada kedua rakaat itu

sekaligus dalam arti beliau mengulangi membacanya pada rakaat

kedua? Ataukah beliau membaca surah lain dan mungkinkah hal itu

diketahui? Namun, saya tidak memiliki jawaban bagi semua

pertanyaan ini hingga aku melihat dalam Yntab Ash-Shahabah karya

Abu Ali bin As-Sakan, pada biografi Zur'ah bin Khalifah (seorang

laki-laki penduduk Yamamah), bahwa dia berkata, "Aku mendengar

tentang Nabi SAW. Karni pun datang kepadanya, lalu beliau

menyerukan Islam kepada kami dan kami masuk Islam. Beliau

menyertakan kami dalam bagian rampasan perang, lalu beliau

membaca dalam shalat surah Wattin Wazraituun dan Innaa

Anzalnaahu Fii Lailatil Qadr." Sekiranya ini adalah shalat yang

dimaksudkan oleh Al Baraa' maka mungkin dikatakan; Beliau SAW

membaca surah At-Tiin pada rakaat pertama dan kedua surah Al

Qadar pada rakaat. Dengan demikian, terjawablah pertanyaan-

pertanyaan di atas. Hal ini dikuatkan bahwa kita tidak mengetahui

dalam satu berita pun bahwa beliau SAW membaca surah Wattiini

Wazzaituun kecuali dalam hadits Al Bara' dan hadits Ztx'ahdi atas.
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W'5fl();q*Uf;)l '{;.//.//,/
96. SURAH IQRA' BISMI RABBIKALLADZII

KHALAQ

s-.3' ,iu o;)t * * i **;'*\b t|:L a;$ J$i
/ o , 

o, 
/o';-, S-Lrj (f:;t #';, ir .*r) 1r;Vr ..1if ;,.;,-*sr

,c:'

Jt-i') .^{llr (*q\|i:F a.rti :"ruitl; ,io', .b i;r*:t
qt )Arrl,b*) t.i'u, :Jv 1;,;;:;> .U'it <ri|I,>:fi

t o.. / z t lz o

.'c.,'iti:y_e Laiz.aAl

Qutaibah berkata: Hammad menceritakan kepada kami, dari

Yahya bin Atiq, dari Al Hasan, dia berkata, "Tulislah dalam mushhaf

di awal [mam, 'Bismillaatrirrahmaanirrahiim', dan buatlah garis di

antara dua surah." Mujahid berkata: Nadiyahu artinya keluarganya.

Az-Zabaaniyah adalah malaikat. Ma'mar berkata: Ar-Ruj'aa artinya

tempat kembali. Lanasfa'an dia berkata, "Kami akan mengambil."

Kata lanasfa'an dari kalimat safa'tu biyadihi, yakni aku memegang

tangannya.

Keterangan:

(Surah iqra' bismi rabbilslladzii khalaq). Penulis kitab At
Kasysyaf berkata, "Ibnu Abbas dan Mujahid berpendapat bahwa ia

adatah surah yang pertama kali turun, tetpai mayoritas ahli tafsir

berpendapat bahwa surah yang pertama turun adalah surah Al
Faatihah." Namun, yang dijadikan pedoman mayoritas Imam adalah

pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang dia katakan sebagai

pendapat mayoritas hanya dikemukakan sebagian ulama.
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't:,o$C .-5' :J'6 5;st ,f f i. ,*-',*"b ti:r; # J'6j

r-:,; ;it '^tr p)ur;t: (f:), f'j, !, *) Tctt Jjt 4 (Qutaibah

berlrata, Hammad menceritaksn ftepada ftami, dari Yahya bin Atiq,

dari At Hosan, dia berlmta, "Tulislah dalam mushhaf di awal Imam,

'Bismillaahirrafumaanirrafuiim' dan buatlah garis di antara dua

surah"). Dalam riwayat Abu Dzar dari selain At Kasymihani

disebutkan, "Qutaibah menceritakan kepada kami." Riwayat ini

dikutip Ibnu Adh-Dharis pada kitab Fadha'il Al Qur'an, Abu Ar-Rabi'

Az-Zahrani menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan

kepada kami seperti di atas. Hammad yang dimaksud adalah Ibnr.l

Zaid. Gurunya seorang ulama Bashrah yang tergolong tsiqah

(terpercaya) masuk tingkatan Ayyub dan meninggal sebelumnya. Saya

tidak melihat riwayatnya dalam Shahih Bukhari kecuali di tempat ini.

Adapun maksud 'di awal imam' adalah ummul kitab (Al

Faatihah). Sedangkan kata 'garis' dikomentari Ad-Dawudi, "Jika

maksudnya sekadar garis tanpa basmaloh, maka tidak benar, karena

para sahabat sepakat menuliskan basmalah di antara setiap surah

kecuali Baraa'ah (At-Taubah). Adapun jika yang dia maksud dari

pernyataan'imam' adalah awal setiap surah, yang dibuat garis disertai

'basmalah' maka ini baik, tetapi harus dikecualikan surah Bara'ah."

Sementara Al Karmani berkata, "Maknanya, jadikanlah basmalah dt

awalnya, dan buatlah tanda pemisah di antara setiap surah. Ini adalah

pendapat Hamzah di antara ahli qira'ah yang tujuh."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa yang dinukil dari Hamzah

adalah berkenaan dengan qira'ah bukan penulisan. Al Karmani

berkata, "seakan-akan Imam Bukhari hendak mengisyaratkan bahwa

ketika surah ini dimulai dengan firman-Nya,ji? rgf-t d; ;u.Y;'
(bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yong telah menciptaknn),

maka dia pun menjelaskan bahwa basmalah tidak wajib di setiap awal

surah. Bahkan siapa yang membaca basmolah di awal Al Qur'an telah

cukup dalam melaksanakan perintah ini." Namun, perlu diketahui
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bahwa As-Suhaili menyimpulkan dari ayat ini tentang penetapan

basmalah dalam suratr Al Faatihah, karena perintah ini merupakan

yang pertama kali turun, maka penerapannya yang pertama kali adalah

di awal Al Qur'an.

U:* :L.Jl-sti ,'yw Stii lUuiohid berkata: Nadiyahu artinya

lceluarganya). Pernyataan ini dinukil Al Firyabi melalui sanad yang

maushul dari jalur Mujahid. Ini adalah penafsiran dari segi makna,

karena yang dipanggil adalah mereka yang berada di naadi, yakni

tempat orang duduk-duduk untuk berbincang-bincang.

tJt*d z ].rf.jr (Az-Zabaaniyah adalah malaikat). Bagian ini

dinukil Al Firyabi dari Mujahid. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari

Abu Hazim, dari Abu Hurairah, sama sepertinya.

-,------ 

;Jlt ,-;+t1 ,";i6 Jtij (Ma'mar berkata: Ar-Rui'aa artinya

tempat kembali). Demikian yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar.

Adapun periwayat selainnya tidak mencanfumkan, "Ma'mar berkata",

sehingga pernyataan ini seakan-akan kelanjutan perkataan Mujahid,

tetapi versi Abu Dzar lebih tepat. Ia adalah perkataan Abu Ubaidah

dalam kitab Al Majaz,"Firmannyu, i*')t?$ Jr, dia berkata, "Yakni

kepada Tuhanmu tempat kembali dan pulang."

ir:L-tt ol+.. t>l;i'z;aA €t lluiiix)itb:irb :'ltt'iiiu)
(Lanasfa'an, dia berkata, "Kami akan mengambil." Kata lanasfa'an

diambil dari kaltmat 'safa'tu biyadihi', artinya aku memegong

tangannya). Ini adalah perkataan Abu Ubaidah, "Firman-Nya,

'lanasfa'an' ditulis dengan huruf nun yarLg tidak ditasydid " Namun,

dinukil dari Abu Amr dengan memberinya tanda tasydid. Adapun

yang tercantum dalam tulisan Mushhaf menggunakan huruf alif. Kata

as-safu artinya menggenggam sesuatu dengan keras. Dikatakan

asalnya adalah kalimat 'al akhdzu bi sufatil faras' (memegang ubun-

ubun kuda).
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l. Bab

1* rc7| tt* yV'Ssrc;- y:'; A.co
E -,-o 1'.o I . .o. o. ,o rA. s ..1a. '.tcz lc I

t-11 t-;;t b.t-t g) ,C. /-lt y r* r,c-.. Li-u rrl,2rr J. +

rt G.;i :Jv *i i;; * ite qL ,iu ;;; CP
^.;t?nt S*"Gt E_':)z^n.G'oi;;i /lrG.i'r'| oi 7V
U':\t'&, iP\t ,k :t Jh i.,G!.c J\l oe ,uu ,t;;
'; ,dAt * ,y -it . Ve,],s-rt ,rrSu ,7'J;rr ;1*'ri;rt'.iltr,ju ..+ 'r:x5 ,(r j+ bAi oK ,iit-tt +t*
'"J ,uu,!rr:, ,*i j\e:; ol 

"j:e 
,t:)r c-,t2; dqt '-tt

.1- )v €*t|Pr'4 e,+.!'rfu'";"* JtrU';"
Jt;; ,*'t 9r\t ,k yt J;, Jw'r;t ,Jui iiut iir^i

:JtJ *'rf ;,a;t,i{ e #;n:u,lv.f:6,
i .Ut A { & u.ut,#g.LG fttrei c|ai,!r;t

* p*yt# G.o:u,flnr(rt,tt;,i;t i)w *'ri
ir;yi i ,i oyi '*., rtY;v ,i* *'rf 

'V :x;i ,"
#) l? iylftir ,(drty & e's, ?;\i a!*it' 'f q
i;--!-'1 *j f \t -u ar Ji, w,, e; (il{ p r; iruli
jt;1j G.fi:i dit: ilwe;.* ,b F &i),';
'J"'+ u ;.i ^;y qi ,,..r,'.r.Su .7'1Jt'^:L'*1i
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ii'r cu-ry-i l'; |*it? l* yUu .';?)rr;;utg
,is!r 1#3 

,e,-r*At bx*,j ,e1)t'J,:t Uy,nq ti:
t. {(b:v ,fir t'.t; * q, *;Jz:t qft ,,1'J-jlr l;:',

( 11.o.. ,, rc,/t, 1o...::,/ c zi d/ :....Vt ,r, -A-a",-rd f, .f l -*S ,Pi ,J 6.t) :, Ut e qf i,

-',3;-; ,*';lr *ud' '&J-,st{', ,a)-oui' , p'*r(}t ot{ju. -t v,, . .-., v, .

,i -,; -t; Qs rib art: ,:J*- tf hr ir; s 
^i-au. Jor)'9J-,,J-.

/.o , )" I o o 6/o 9z zc ".

*fi c.t 6 :u1j Jv {A*.1 ,tt c yt J ,lt 6- :io..-t* Uu,
. 

tr. 
, 'r' .t; o . -w :Ir1 Jw alL G; *, yht -*'*4r inu t61 ric

- *L;i ,A .G-*W &,;;, *,s;i ui;4at-J3..
'J'---, fli qtsti ,y,*': *ht ,k lt J;t'Su -v'1 7i
S:ri';. d#'o{1 q;;tf r\:r- a,Y, :Up ,e ,'ir',

6. 1,"i t. .i,,.:. .ltt',i'-:.. o ,.c/.i a!. ,tt/t ,tc ,.1c! oi

,? 6r" €jt P: ii bt '45)) e";*r d rJ ):)? tP !P\

*;+; hr * it ,Sv'., ci
4953. Yahya bin Bukair *"r,".ritutan kepada fu*i, Or-rr,.

menceritakan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab. Sa'id bin

Marwan menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Aziz lbnu

Syihab menceritakan kepada kami, Urwah bin Az-Zubair

mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Aisyah (istri Nabi SAW)

berkata, "Adapun yang pertama kali dimulai pada Rasulullah SAW

adalah mimpi yang benar. Beliau tidak mimpi melainkan seperti

cahaya shubuh. Kemudian beliau dijadikan senang

menyepi/menyendiri. Beliau pun datang ke goa Hira' dan

bertahannuls di sana." Dia berkata, "At-Tahannuts adalah beribadah

beberapa malam, sebelum kembali kepada keluarganya, lalu berbekal

lagi untuk keperluan itu, setelah itu kembali kepada Khadijah dan
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mengambil bekal yang sepertinya, hingga datang kebenaran sementara

beliau berada di goa Hira'. Malaikat datang kepadanya dan berkata,

'Bacalah'. Rasulullah SAW bersabda, 'Aku tidak dapat membaca'."

Beliau bersabda, "Dia mendek plq, hingga nafasku menjadi sesah

kemudian melepaskanku dan berkata, 'Bacalah'. Aku berknta, 'Aku

tidak dapat membaca'. Dia kembali mendelupku untuk kedua kalinya

hingga nafasku sesak, kemudian dia melepaslcqnku dan berkata,

'Bacalah'. Aku berkata, 'Alfli tidak dapat membaca'. Maka dia l<embali

mendeknpku yang ketiga l<alinya hingga nafasku sesak. Setelah itu,

dia melepaslranku dan berkota, 'Bacalah dengan nama Tuhanmu yang

menciptaknn- Menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah

dan Tuhanmu Maha Mulia. Yang mengajarkan dengan perantaraan

pena'." Rasulullah SAW kembali dengan hal itu dan urat-uratnya

tampak bergetar, hingga beliau masuk kepada Khadijah dan berkata,

"Selimutilah aku... selimutilah aku..." Mereka pun menyelimutinya

hingga hilang rasa takut darinya. Beliau berkata kepada Khadijah,

"Wahai Khadijah, mengapa aku takut terhadop diriku?" Lalu beliau

mengabarkan kejadian kepadanya. Khadijah berkata, "Sekali-kali
tidak, bergembiralah. Demi Allah, sungguh Allah tidak akan menyia-

nyiakanmu selamanya. Demi Allah, sungguh engkau memprrerat

hubungan kekeluargaan, benar dalam bicara, menanggung beban,

mengusahakan untuk orang yang tidak punya, memuliakan tamu, dan

membantu sisi-sisi kebaikan." Khadijah pergi membarvanya hingga

sampai kepada Waraqah bin Naufal. Dia adalah anak paman Khadijah

(saudara bapaknya). Dia dikenal sebagai orang yang memeluk agama

Nasrani pada masa Jahiliyah. Dia pandai menulis Al Kitab berbahasa

Arab. Dia menulis Injil dengan bahasa Arab sesuai apa yang

dikehendaki Allah untuk ditulisnya. Saat itu dia sangat tua dan buta.

Khadijah berkata, "Wahai paman, dengarlah dari putra saudaramu."

Waraqah berkata, "Wahai putra saudaraku, apakah yang engkau

lihat?" Nabi SAW mengabarkan kepadanya kejadian yang beliau lihat.

Waraqah berkata, "Ini adalah namus yang diturunkan kepada Musa.

Alangkah baiknya sekiranya aku masih kuat. Alangkah baiknya
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sekiranya aku masih hidup Jalu disebutkan satu kalimat- lalu
Rasulullah SAW bersabda 'Apakah mereka akan mengeluarkanku?"

Waraqah berkata" "Benar, tidak ada seorang pun yang datang

membawa seperti apa yang engkau bawa melainkan disakiti, sekiranya

aku mendapati harimu itu masih hidup, niscaya aku akan menolongmu

dengan pertolongan yang menguatkan." Kemudian tidak berselang

beberapa waktu Waraqatr meninggal dan wahyu terputus hingga

Rasulullah SAW bersedih.

;.re "oi;;1t'?;'* I G?:$,.?W i 3;J lu

^*'\r ;* ir Jt*, Jb :Jrs taZ'?rt ,qt *t6lr "irr 
.rj

+ ,ii(tE,gy €'Js f)tr.",f L:';"fi *j
..,Jrl eti G;e .'siir e[:it 6r; ,4;ri. ?]j ,,,At u G?/,
, g S ;,',,#"c-;:j', ry, &'r\$ 1;ar'; q'.t ;'
;S'4;t ,:ryl e ,;l;1.st 6 q) , jL" ?rt'l;G it;u ,,rfi)
'JLi ok dier\,ej,'oil, lie (#,6 il,::.#'c);q)

.q'St'dG i iJu .,tri[*ot
4954. Muhammad bin Syihab berkata: Abu Salamah

mengabarkan kepadaku, sesungguhnya Jabir bin Abdullah Al Anshari

RA berkata, Rasulullah SAW bersabda -ketika berbicara tentang

terputusnya watrSru-, beliau bersabda dalam pembicaraannya, " Ketika

aht sedang berjalan, tiba-tiba aht mendengar suara dari langit, aku

pun mengangkat pandanganku dan ternyata malaikot yang datang

lrepadaku di goa Hira' sedong duduk di atas kursi di antara langit dan

bumi. Aht pun merasa kctahttan lmrenanya, lalu aht pulang dan

berlrata, 'selimutilah alat... selimutilah alcu..."' Mereka pun

menyelimutinya Maka Allah menurunkan, 'Wahai orang yang
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berselimut, bangunlah dan berilah peringatan, dan Tuhanmu

agunglranlah, dan pakaianmu sucikanlah, dan perbuatan dosa

tinggallcanlah'. Abu Salamah berkata, "[a adalah patung-patung yang

biasa disembah masyarakat jahiliyah." Dia berkata, "Kemudian wahyu

pun turun berturut-turut. "

Keterangan Hadits:

'r;'rl,-3 Cbt iV it',f ,P * 4t utn f i A-tr:b
i,stl',-1(Yahya bin Bukair menceritakan kepada knmi, Al-Laits

menceritaksn kepada kami, dari Uqail, dari lbnu Syihab. Dan Sa'id

bin Marwan menceritakan kepada knmi). Matan (redaksi hadits)

untuk sanad pertama telah disebutkan Imam Bukhari di awal kitab

Shahih ini. Adapun di bab ini beliau menyebutkan m:atan untuk sanad

kedua. Said bin Marwan yang dimaksud adalah Abu Utsman Al
Baghdadi, pernah singgah di Naisabur, dan termasuk dalam level

Imam Bukhari. Dia pernah bersekutu dengannya dalam menerima

riwayat dari Abu Nu'aim dan Sulaiman bin Harb serta yang seperti

keduanya. Dia tidak memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari kecuali

di tempat ini. Dia meninggal empat tahun lebih dahulu daripada Imam

Bukhari. Mereka memiliki guru lain yang juga bernama Abu Utsman

Sa'id bin Marwan Ar-Rahawi. Riwayatnya diterima oleh Abu Hatim

dan Ibnu Abu Rizmah serta selain keduanya. Dalam kitab ArTarikh,
Imam Bukhari memisahkan antara periwayat ini dengan Al Baghdadi.

Sungguh telah keliru mereka yang mengatakan keduanya adalah nama

untuk satu periwayat sebagaimana dikatakan Al Karmani.

Nama Abu Rizmah adalah Ghazwan. Dia adalah Marwazi dan

termasuk pada tingkatan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia termasuk

dalam level pertengahan di antara guru-guru Imam Bukhari. Meski

demikian Imam Bukhari rnengutip riwayat ini darinya melalui

perantara. Riwayat Abu Rizmah ini tidak ditemukan dalam Shahih

Bukhari kecuali di tempat ini. Sementara Abu Daud mengutip riwayat
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darinya tanpa perantara. Adapun nama gurunya (Abu Shalih

Salmawaih) adalah Sulaiman bin Shalih Al-Laitsi Al Marwazi dan

diberi gelar Salmawaih. Dikatakan bahwa nama bapaknya adalah

Daud. Dia berada satu tingkatan dengan periwayat yang menukil

hadits ini darinya-ditinjau dari segi periwayatan-hanya saja lebih

dahulu wafat. Dia juga termasuk murid-murid khusus Abdullah bin Al

Mubarak dan banyak meriwayatkan hadits darinya- Imam Bukhari

sempat mendapatinya dari segi usi4 karena meninggal adalah tahun

210 H. Dia tidak juga memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari selain

hadits ini. Abdullah yang disebut pada sanad hadits ini adalah Ibnu Al

Mubarak, seorang Imam yang masyhur. Imam Bukhari meriwayatkan

hadits ini dua kali lebih panjang (dari yang seharusnya)' Sementara

dalam hadits Az-z\hi, dia justru menukil tiga kali lebih panjang'

Penjelasan hadits ini telah dijelaskan secara paniang lebar di awal

kttab Shahih Bukhari.

*, Jrl,::rA:6i\i'ots ,tjtt'r)ri yh' e'$t Ui a:o'ol

'it, 'rtr U-ilt'J,::O h' ;:o lsrtungguhnya Aisyah fistri nabi SAWJ

berkata, "Yyang pertama ftali dimulai pada Rasulullah SAW adalah

mimpi yang benar"). An-Nawawi berkata, "Ini termasuk riwayat

mursal sahabat, sebab Aisyah tidak hadir saat kejadian, maka

mungkin didengarnya dari Nabi SAw atau sahabat lain-" Sebagian

orang yang tidak mengerti maksudnya memberi tanggapan' "Jika ada

kemungkinan Aisyah mendengar dari Nabi sAw, lalu bagaimana

dipastikan bahwa riwayat tersebut adalah mursol?" Jawabannya,

bahwa mursal sahabat adalah apa yang diriwayatkan bukan pada

masanya. Berbeda dengan perkara-perkara yang terjadi pada masanya.

Sesungguhnya yang demikian tidak dinamakan riwayat mursal-

Bahkan mesti diberi asumsi bahwa dia mendengarnya atau

menghadirinya meskipun tidak ada penegasan ke arah itu. Hal ini

tidak khusus mursal sahabat dan bahkan berlaku pula bagi mursal

tabi'in jika dia menyebutkan kisah yang tidak dihadirinya, meskipun

mungkin dalam persoalan itu dia mendengarnya langsung dari sahabat
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yang mengalami kejadian tersebut. Adapun perkara-perkara yang
didapatiny4 maka harus diberi asumsi bahwa dia mendengarnya atau
menghadirinya dengan syarat bersih dari sifat tadlis (penyamaran
riwayat).

Untuk menguatkan bahwa Aisyah mendengamya dari Nabi
sAw adalah perkataannya di sela-sela hadits, "Malaikat datang
kepadanya dan berkata, 'Bacalah!' Maka Rasulullah sAw bersabda,

'Aku tidak dapat membaca'. Beliau bersabda, 'Dia pun
mengambilku...'." Kalimat, "Dia mendekapku" sangat jelas
menunjukkan bahwa Nabi SAW mengabarkannya kepada Aisyah,
maka keterangan lain dalam hadits itu mesti dipahami juga demikian.

'el =ar {:!r';r: }o }o' d* !, l*: yroi.6 S\i ltdapun yans

pertamo kali dimulai pada Rasulullah sAW adalah mimpi yang
benar). Dalam riwayat uqail 

-seperti 
tersebut pada pembahasan

tentang awal mula turunnya wahyu- diberi tambahan, "dari wahyu",
yakni perkara paling awal dari permulaan wahyu adalah mimpi,
Adapun tanda-tanda kenabian beliau secara mutlak, maka telah ada
sebelumnya, seperti ucapan salam dari batu, sebagaimaria tercantum
dalam shahih Muslim dan seiainnya. Kata 'maa' pada karimat ini
adalah nakirah (indefinite) yang diberi sifat, maka artinya 'sesuatu
yang pertama-tama'. Kalimat tersebut bahkan tercantum langsung
dalam hadits Ibnu Abbas yang dikutip Ibnu A'idz.

Kemudian dalam mursal Abdullah bin Abi Bakr bin Hazm yang
dikutip Ad-Daulabi terdapat indikasi bahwa yang dilihat oleh Nabi
SAW adalah Jibril AS, :1i!.-?sf-,I i;t.> ,!f 6i?"oi 'fi z$p,],6'^fi
'*r-,r.,y-h'^iy 

l6j' C At, ;t y';r.li 13 *lt #rri (Sesungguhnya

dia berkata kepada Khadijah setelah Jibril membacakan kepadanya,

'Bacalah dengan namo Tuhanmu', "Apakah englrau tahu apa yang
dahulu aku ceritakan kepadamu bahwa aku melihatnya dalam tidurku,
sungguh dia adalah Jibril kini telah muncul terang-terangan.,,).
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6-Jlr ga (Dari wahyu). Maksudny4 kepada beliau. Ini adalah

kabar tentang tanda-tanda kenabian yang beliau lihat dalam mimpi

tanpa melalui wahyu yang diturunkan langsung kepada beliau.

Adapun tanda kenabian pertama secara mutlak adalah apa yang

didengar beliau dari rahib Buhaira. Kisah ini terdapat dalam riwayat

At-Tirmidzi melalui sanad yang kuat dari Abu Musa. Setelah itu, apa

yang beliau dengar ketika pembangunan Ka'bah, dikatakan

kepadanya, "Ikatlah sarungmu dengan kuat." Kisah ini tercantum

dalam Shahih Bukhari dari hadits Jabir. Demikian juga ucapan salam

dari batu untuk beliau yang dikutip Imam Muslim dari hadits Jabir bin

Samurah.

'za,t5t (Yang bagus). Ibnu A1 Murabith berkata, "Ini adalah

bukan mimpi yang kosong dan juga bukan penyamaran Iblis."

*t ,f (Cahaya shubuh). Hal ini akan dibahas pada surah Al

Falaq.

'r>t-;rit 4I-# / (Kemudian beliau diiadikan senang

menyepi/menyendiri). Hal ini sangat tegas bahwa mimpi yang benar

terjadi sebelum beliau dijadikan senang menyepi. Namun, mungkin

juga sekadar urutan dalam pemberitaan sehingga bisa saja kegemaran

menyepi lebih dahulu dari mimpi tersebut. Namun, pendapat pertama

lebih kuat.

'r'l;it (lempat sepi). Maksudnya, tempat yang sepi. Kata ini

digunakan juga untuk perbuatan menyepi, dan inilah yang

dimaksudkan di tempat ini.

:(- )6r',# t:(Kt ?eltau pun datang ke goa Hira-). Demikian

yang tercantum dalam riwayat ini. Sementara pada pembahasan

tentang awal mula turunnya wahyu disebutkan, F;"i'(i (Maka beliau

menyepi), dan versi ini lebih tepat. Dalam riwayat Ubaid bin Umair



yang dikutip Ibnu Ishaq disebutkan, 3t*i- O*i (Mapa beliau pun

tingga[).
era*it crrl-i Jr;ilr (Beberapa malam). Dalam riwayat Ibnu Ishaq

disebutakn bahwa beliau melakukan i'tikaf pada bulan Ramadhan.

t !,at.'. t. h,, 't, i ,^. , t 1- ,, t.,Tt-r-^--.-J-rrrr *,,Jlti]t'-i (Dia berkata, "At-Tafuannuts artinya

beribadah'). Secara zhahir, kalimat ini adalah perkataan periwayat

yang disisipkan dalam hadits. Seandainya itu lanjutan perkataan

Aisyalr, tentu menggunakan kata'qaalaf, yakni kata yang

menunjukkan jenis perempuan. Ada kemungkinan ia merupakan

perkataan Urwah atau periwayat sesudahnya. Kemudian tidak ada

penjelasan lebih rinci tentang sifat ibadah beliau dalam goa. Hanya

saja dalam riwayat Ubaid bin Umair yang dikutip Ibnu Ishaq

disebutkan, "Beliau memberi makan kepada orang-orang miskin yang

datang kepadanya." Dinukil juga dari sebagian syaikh bahwa beliau

beribadah dengan berfikir. Mungkin juga Aisyah menyebut perbuatan

menyepi tersebut sebagai ibadah, sebab menjauhkan diri dari manusia

-khususnya 
mereka yang berada dalam kebatilan- termasuk bagian

dari ibadah, seperti yang terjadi pada Nabi Ibrahim AS, dia berkata,

,/",tll lri n-3y {sesungguhnya aku pergi menghadap lcepada

Tuhanku).

Hal ini berkaitan dengan masalah, apakah beliau SAW -sebelurn

menerima wahyu- beribadah menurut syariat Nabi sebelumnya?

Mayoritas ulama menjawab, "Tidak." Alasannya, sekiranya beliau

mengikuti, tentu jauh kemungkinan untuk menjadi yang diikuti, dan

sekiranya hal itu terjadi tentu akan dinukil siapa yang menisbatkan diri

kepadanya. sebagian lagi menjawab, "Ya." Hal ini dipilih Ibnu Al

Hajib. Mereka berselisih dalam menentukan syariat yang diikuti Nabi

SAW. Dalam hal ini ada 8 PendaPat.

Pertama, AdarnAS sebagaimana dinukil Ibnu Burhan'

Kedua, Nuh AS sebagaimana dinukil Al Amidi'
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Ketiga, Ibrahim AS sebagaimana yang dipegang sekelompok

ulama. Mereka berdalil dengan firman Allah dalam surah An-Nahl

ayat l23,$ae!.i+'€, oi ltkuttlah agama lbrahim seorang vang

hanifl.

Keempat, Musa AS.

Kelima,Isa AS.

Keenam, menurut syariat nabi sebelumnya yang sampai

kepadanya. Alasan pendapat ini adalah firman-Nya dalam surah Al

An'aam ayat 90, oruigr 'ity ir' u,.,a ;).t[t'*Sil (mereka itulah orang-

orong yong diberi petunjuk oleh Allah maka iktttilah petuniuk

mereka).

Ketujuh, tidak menentukan nabi tertentu sebagaimana dinukil AI

Amidi.

Namun, pendapat ketiga lebih kuat, terutama jika digabungkan

dengan keterangan bahwa beliau senantiasa mengerjakan haji dan

thawaf serta yang sepertinya, dimana semua itu merupakan syariat

Nabi Ibrahim AS.

semua ini adalah sebelum kenabian. Adapun sesudah kenabian

maka telah dijelaskan ketika menafsirkan surah Al An'aam.

*i lt (Kepada keluarganya). Maksudnya adalah I$adijah dan

anak-anak beliau SAW. Pada tafsir surah An-Nuur sudah dijelaskan

dalam hadits berita dusta tentang penamaan istri sebagai keluarga'

Mungkin juga yang dimtrksud 'keluarga' di sini adalah kerabat-kerabat

beliau SAW, atau lebih umum.

t34'z;;-.r; dt q;t {sr,rtot itu beliau kembali kepada

Khadijah dan mengambit bekal). Di sini disebutkan'Khadijah' secara

khusus setelah sebelumnya diungkapkan dengan kata 'keluarga. Ini

mungkin untuk menafsirkan pernyataan yang belum jelas, atau
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mungkin mengisyaratkan batrwa bekal itu secara khusus berasal dari

Khadijah tanpa yang lainnya

$.\\;ai luengambil bekal yang sepertinya). Dalam riwayat

At Kasymihani disebutkan, 4, (dengan yang sepertinya).

Kemungkinan maksud kata ganti'nya'pada kalimat ini adalah malam-

malam, atau penyepian, atau peribadatan, atau waktu-waktu yang

terdahulu. Mungkin juga yang dimaksud adalah beliau berbekal,

menyepi beberapa hari, lalu kembali dan berbekal dan menyepi lagi

beberapa hari, sampai bulan itu berakhir. Atau mungkin juga

maksudnya beliau berbekal yang sepertinya, yakni seperti tahun

sebelumnya di bulan yang sama. Menurut saya, kemungkinan terakhir

ini lebih kuat.

Hadits ini menerangkan untuk menyiapkan bekal bagi yang

ingin menyepi jika tidak mungkin mendapatkan makanan, misalnya

karena tempatnya yang jauh dari perkampungan. Perbuatan ini tidak

mengurangi tawakkal karena pemah dikerjakan Nabi SAW setelah

dirinya mendapatkan tanda kenabian berupa mimpi yang benar, meski

wahyu dalam keadaan terjaga turun beberapa waktu sesudah itu.
,1

:,- )c e $i @an beliau berada di goa Hira').Ini adalah

kalimat predikat (menjelaskan keadaan).

irrjil 6iii (Mataikat datang kepadanya). Dia adalah Jibril

seperti ditegaskan oleh As-Suhaili. Seakan-akan dia

menyimpulkannya dari perkataan Waraqah yang dikutip dalam hadits

di atas. Al Baihaqi menyebutkan dalam kitabnya Ad-Dala'il, "Beliau

didatangi malaikat di dalamnya", yakni dalam goa Hira'. Demikian

dinisbatkan oleh syaikh kami Al Baqillani kepada kitab Ad-Dala'il
lalu saya mengikutinya. Kemudian saya temukan dengan lafazh ini

dalam pembahasan tentang takwil mimpi, maka menisbatkannya

kepada sumber ini adalah lebih utama.
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Catatan

Setelatr diketahui bahwa beliau menetap di goa Hira' pada bulan

Ramadhan, dan awal wahyu turun saat beliau di gua tersebut, maka

konsekuensinya beliau diangkat sebagai Nabi pada bulan Ramadhan.

Hal ini menggoyahkan pemyataan lbnu Ishaq bahwa beliau diangkat

menjadi Nabi di awal usia 40 tahun, padahal menurutnya, Nabi SAW

lahir di bulan Rarnadhan. Namun, mungkin kedatangan malaikat di

goa pada kati pertama terjadi di bulan Ramadhan, dan saat itulah

diturunkan firman-Nya, '4" 
"J;url:jt lOo"alah dengan nama

Tuhanmu). Sementara kedatangan kedua terjadi di bulan Rabi'ul Awal

dan diturunkan kepadanya , \l.Jl6'-J "it:i, 6 U Wonai orang yang

berselimut, bangunlah dan berilah peringatan). Maka perkataan lbnu

Ishaq, "Di awal usia empat puluh tahun" dapat dipahami dalam

konteks kedatangan perintah untuk menyampaikan risalah.

fii (Bacalah). Mungkin perintah ini hanya menarik perhatian

apa yang akan disampaikan. Namun, mungkin juga sebagai perintah,

yaitu menuntut adanya pelaksanaan. Untuk itu dijadikan dalil

pembebanan diluar kemampuan saat diperintahkan, tetapi mampu

dilakukan sesudah itu. Ada pula kemungkinan kata perintah tidak

disebutkan secara redaksional, yang seharusnya, "Katakanlah,

'Bacalah...'." Hanya saja jawabannya, "Aku tidak dapat membaca"

karena didasarkan pada apa yang dipahami dari makna zhahit lafazh.

Seakan-akan rahasia penghapusannya adalah menghindari anggapan

bahwa kata'katakanlah'termasuk bagian Al Qur'an. Dari kejadian ini

disimpulkan juga tentang bolehnya mengakhirkan penjelasan dari

waktu pembicaraan, dan konsekuensi perintah yang harus segera

dilaksanakan. Hanya saja mungkin dikatakan bahwa penyegeraan di

sini dipahami dari faktor luar yang menyertainya.

y1",.6 6 (Atu tidak dapat membaca). Tercantum pada riwayat

Ibnu Ishaq dalarn mursal ubaid bin Umair, "Sesungguhnya Nabi

SAW bersabda, 'Jibril datang padaku membawa selembar kain sutra
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dan di dalamnya terdapat kttab. Dia berkata: Bacalah. Aht
menjawab: Afu tidak dapat membaca'."As-suhaili berkata, "sebagian
alrli tafsir berkata bahwa firman-Nya, eJ'J; i t/r<il Us ;r laty
laam miim. Itulah Al Kitab, yang tidqk ada keraguan padanya),
mengisyaratkan kepada Kitab yang dibawa oleh Jibril, dimana dia
berkata kepada beliau SAW, 'Bacalah'."

;yt @ia mendetraplat). Hal ini telah dijelaskan pada

pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu. Sementara dalam

kitab ^Sirah karya Ibnu Isha' disebutkan, ,4, tetapi keduanya

semakna. Maksudnya, dia menutupiku. HaI ini batrkan dinyatakan
dengan tegas oleh Ibnu Abi Syaibah dalam mursal Abdullah bin
syaddad. As-Suhaili menyebutkan batrwa ia diriwayatkan dengan kata
'sa'abiy'tr atau'sa'ati! yang keduanya bermakna 'mencekik'. Ad-
Dawudi mengemukakan pendapat yang ganjil, dia berkata, "Makna
faghaththani adalatr melakukan sesuatu kepadaku hingga
mencampakkanku ke tanah seperti orang yang pingsan."

Hikmah 'pendekapan' ini adalah untuk menyibukkan beliau
SAW agar tidak mengalihkan perhatian terhadap perkara lain, atau

untuk menampakkan kesungguhan dalam urusan itu, sebagai
peringatan akan beratnya perkataan yang akan disampaikan. Ketika
tampak bahwa beliau sabar menghadapi perbuatan itu, maka firman
tersebut disampaikan kepadanya. Perkara ini meski telah diketahui
dalam ilmu Allah, tetapi mungkin maksudnya menampakkannya
kepada beliau SAW.

Sebagian lagi berkata bahwa hikmah perbuatan itu adalah untuk
menguji apakah beliau akan mengucapkan sesuatu dari dirinya sendiri.
Ketika dia tidak dapat mengatakan apapun, maka hal itu menunjukkan
dirinya tidak akan mampu melakukannya. Dikatakan jug4 dia hendak

mengajarinya bahwa bacaan itu bukan karena kemampuan beliau

rrDemikian yang tercantum pada cetakan Bulaq. Namun mungkin yang benar
adalah'da'aniy' atau yang lainnya.
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meski dipaksa melakukannya. Ada pula yang mengatakan hikmahnya
bahwa khayalan, praduga, dan waswas, bukan termasuk sifat jisim
(materi). Ketika hal itu terjadi pada jisim beliau, maka beliau pun
mengetahui bahwa ia adalah urusan Allah. Kemudian sebagian ulama
yang kami jumpai mengatakan hal ini termasuk kekhususan Nabi
sAw, sebab tidak dinukil dari seorang nabi pun bahwa dia mengalami
hal demikian pada awal wahyu turun kepadanya.

*,-6' ,# (Dia mendekopku untuk ketiga knlinya). Dari

perbuatan ini disimpulkan bahwa siapa yang hendak mempertegas
sesuatu dan memperjelas keterangan, hendaklah mengulanginya tiga
kali. Nabi sAw biasa juga melakukan demikian seperti telah
dijelaskan pada pembahasan tentang ilrnu. Barangkali hikmah
pengulangan perintah membaca hingga tiga kali adalah sebagai isyarat
bahwa keimanan yang menjadi sebab diturunkannya wahyu, tercakup
dalam tiga perkara, yaitu perkataan, perbuatan, dan niat. Begitu pula
wahyu mencakup tiga perkara, yaitu tauhid, hukum-hukum, dan kisah-
kisah. Sedangkan tiga kali pendekapan merupakan isyarat tiga
kesulitan yang beliau SAW alami, yaitu pemboikotan di lembah,
keluar saat hijrah, dan perang Uhud. Sedangkan pelepasan sebanyak
tiga kali sebagai isyarat adanya kemudahan setelah tiga kesulitan yang
disebutkan, yaitu di dunia, di barzakh, dan di akhirat.

';trt-;j r, - !? ,t - at ,-uriVt Sut loia berknta, ,,Bacatah

dengan nama Tuhanmu -hi,ngga firman-Nya- apo yong tidak dia
ketahui"). Bagian inilah yang turun pertama kali, berbeda dengan

ayat-ayat selanjutnya, yang turun sesudah itu dalam waktu yang cukup
Iama. Pada tafsir surah Al Muddatstsir.telah disitir perbedaan tentang
yang pertama kali turun. Hikmah diturunkannya ayat-ayat ini pertama

kali dikarenakan kelima ayat-ayat tersebut mencakup maksud-maksud

Al Qur'an. Di dalamnya terdapat keindahan pernyataan dalam
permulaan, maka patut dinamakan sebagai judul bab Al Qur'an, sebab

judul suatu kitab sepatutnya mencakup tema-temanya dengan

ungkapan yang ringkas di awalnya. Hal ini berbeda dengan disiplin
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ilmu badi'(ilmu tentang keindahan susunan kalimat) yang bemama

Judul. Mereka mendefiniskannya batrwa pembicara membahas satu
permasalahan, lalu menguatkannya dengan menyebutkan contoh yang

terdahulu.

Penjelasan keberadaan ayat-ayat ini mengandung maksud-
maksud Al Qur'an, karena ia mengandung ilmu-ilmu tauhid, hukum-
hukum, dan berita-berita. Di dalamnya terdapat juga perintah
membaca yang dimulai dengan penyebutan nama Allah. Dalam hal ini
mengandung isyarat kepada hukum. Begitu pula ia mengandung

tauhid rububiyah, penetapan dzat-Nya, dan sifat-sifat-Nya, baik sifat
dzat maupun sifat perbuatan. Hal ini merupakan isyarat terhadap

dasar-dasar agana. Kemudian di dalamnya terdapat hal yang

berkaitan dengan berita, yaitu firman-Nya, i-& H e oe-:li'nlo
(mengajari manusia opayang tidak dia ketohui).

',:t-:r 
r-u. 

(Dengan nama Tuhanmu). Hal ini dijadikan dalil oleh

As-Suhaili tentang diperintahkannya membaca 'basmalah' di awal
setiap surah. Namun, hal ini tidak berkonsekuensi bahwa 'basmalah'
merupakan ayat dari setiap surah. Lalu pernyataawrya dikukukan oleh
Ath-Thaibi. Dia berkata, "Firman-Ny a,'.'),.-3'1 iy G' ft ac al ah dengan

nama Tuhanmu), didahulukan kata keda yang berkaitan dengan huruf
ba', karena perintah membaca lebih penting. Adapun firman-Nya,
'bacalah' adalah perintah membaca secara mutlak. Lalu firman-Nya,
'dengan namo Tuhanmu'bermakna mulailah membaca dengan nama

Tuhanmu. Adapun maknanya paling shahih adalah ucapkan 'bismillah'
kemudian bacalah." Dia juga berkata, "Kesimpulannya, diperintahkan
mengucapk an' b asmal aft ' setiap mulai membaca. "

Dia menambahkan, "Akan tetapi diperintahkannya membaca

'basmalah' pada setiap surah, tidak menunjukkan bahwa ia merupakan

ayat dalam semua suratl." Perkataannya ini tepat, karena jika
konsekuensinya demikian berarti 'basmalah' menjadi ayat pada semua

surah, padahal tidak seperti itu.
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Mengenai pernyataan Al Qadhi Iyadh dari Abu Al Hasan bin Al

Qishar, dari ulama madzhab Maliki, batrwa dia berkata, "Dalam kisah

ini terdapat bantahan terhadap Imam Syaf i sehubungan

pernyataannya bahwa basmalah adalah ayat setiap surah'." Dia

berkata, "Karena ini adalah surah pertama yang diturunkan, padahal

tidak ada 'basmalah' di awalnya." Maka pernyataan ini ditanggapi

bahwa dalam surah itu terdapat perintah untuk mengucapkan

' b as mal ah' meski' b asmal ah' itu sendiri turun lebih akhir.

An-Nawawi berkata, "I-Jrutan surah-surah dari segi turunnya

tidak menjadi syarat. Terkadang suatu ayat turun, lalu diletakkan

sebelurn ayat yang telah turun lebih dahulu. Lalu turun lagi ayat lain

dan diletakkan di depannya. Hingga akhirnya menjadi tetap di akhir

masa beliau sAw sesuai dengan apa yang ada sekarang ini. sekiranya

bisa dibuktikan keakuratan riwayat Ath-Thabari dari Ibnu Abbas,

bahwa Jibril memerintahkan Nabi SAW untuk mengucapkau

isti,adzah (mohon perlindungan) dan basmalah sebelum mengatakan

'bacalah', maka ia sangat baik untuk dijadikan dalil. Akan tetapi

sanad-nya lemah dan munqathi' (teryutrts). Demikian juga hadits Abu

Maisarah, ,aj )ir.ii;Jt ,*"jt ;,*lt i' f*,, ,Y ,'d'$ e"f :;1 c S:t1'o1.

c,*tt;jt (Sesungguhnya yang pertama diperintahkan Jibril adalah

perkntaannya kepada beliau, 'Ucapknnlah

bismillaahirrafumaanirrahiim, alhamdu lillaahi rabbil aalamiin).

Namun, riwayat ini mursal meski para periwayatnya tergolong tsiqah

(terpercaya). Adapun yang akurat bahwa yang pertama kali turun

adalah firman-Nya,'iqra bismi rabbikn' dan surah Al Faatihah turun

setelah itu.

i)l*.'riJ| ((Jrat-uratnyo bergetor). Dalam riwayat Al

Kasymihani disebutkan 6iqj (hatinya) sebagai garfii 6j:ryj. (urat-

uratnya). Hai ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang awal mula

turunnya wahyu.
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lg. lc
d.#) €h gelimutilah aku... selimutilah alat...). Demikian

dalam riwayat mayoritas, yaitu diucapkan sebanyak dua kali. Begitu
pula yang tercantum pada pembahasan awal mula turunnya wahyu.
Sementara dalam riwayat Abu Dzar di tempat ini disebutkan hanya
satu kali. Kata'at-tazmil' berurti melilitkan kain di badan. Beliau
mengatakan itu, karena dahsyatnya kejadian yang dialaminya, dan
biasanya rasa gemetar itu akan hilang bila seseorang menyelimuti
dirinya.

Dalam riwayat mursal Ubaid bin Umair disebutkan, ,,Beliau

keluar dan mendengar suara dari langit mengatakan, 'Wahai
Muhammad, engkau Rasulullah dan aku Jibril'. Aku pun berhenti
melihat kepadanya tanpa bergerak maju atau mundur, lalu aku
memalingkan wajahku ke salah satu ufuk langit, tetapi aku tidak
melihat pada satu bagian darinya kecuali dia seperti itu.,' pada

pembahasan tentang takwil mimpi akan disebutkan bahwa yang
seperti itu beliau alami juga pada masa terpufusnya wahyu. tnilah
yang menjadi pegangan, karena pemberitahuan kepada beliau tentang
pengangkatannya sebagai Rasul terjadi dalam firman-Ny", \j-Ji6'-.j
(Bangunlah dan berilah peringatan).

L::t, fJ"'-61 &'rtl3y lUereka menyelimutinya hingga hilang

rasq takut darinya). Jika dibaca qr-rant'artinya kepanikan. Sedangkan
bila dibaca or-ruu' artinya tempat timbulnya kepanikan (rasa takut)
dalam hati.

'+ lJ 
"l.J ^r;y'qi 6"p, )i 4efiau berkata trepada

Khadijah, "Waltai Khadijah, mengapa alru telah benar-benar
takut . . . ") . Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan , 'r>o-:.i ",t-i pam

benar-benar takut)."

';it 6:fr:ti (Beliau mengabarkan kejadian trepadanya). pada

pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu telah disebutkan,
"Beliau berkata kepada Khadijah dan telah. mengabarkan berita
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kepadanyq 'Sungguh aku telatr takuf." Maka kalimat, utelah

mengabarkan berita kepadanya' adalah kalimat sisipan.

Iyadh berkata, 'Hal ini dialami Nabi SAW di awal beliau

melihat berita-berita gembira dalam tidumya kemudian saat terjaga

dan ketika mendengar suara sebelum malaikat itu datang. Adapun

setelah kedatangan malaikat, maka dia tidak boleh ragu maupun takut

terhadap penguaszan syetan." Namun, pendapat ini disanggah oleh

An-Nawawi bahwa ia menyelisihi penegasan hadits, karena beliau

SAW mengucapkan perkataannya itu setelah didekap malaikat dan

dibacakan kepadanya 'iqra bismi robbika'. An-Nawawi berkata,

"Kecuali jika sabdanya, 'Aku telah takut pada diriku'dipahami sebagai

pekabaran atas apa yang dialaminya pertama kali, bukan menunjukkan

keadaannya saat mengucapkan perkataan itu, maka perkataan Iyadh

memiliki alasan."

.-di'>u3 6r*oli-kali tidah bergembiralah). Makna asal kata

bisyaaroh (berita gembira) adalah dalam konteks kebaikan. Dalam

riwayat mursal Ubaid bin Umair disebutkan, ir$ti| i) 6-'1.1 ,iui

t'li :y'*--, o"5s'ot i|'t\ ,;i:y,* e!'i (Khadiiah bertmta,

'Bergembiralah wahai putra pomanht, dan tegarlah. Demi yang

jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku berharap englmu meniadi

Nabi umat ini'.).
^.&r eL-# | (Allah tidak al<an merendahkanmu). Dalam riwayat

Ma'mar pada pe*bahasan tentang takwil mimpi disebutkan yahzinuka

(membuatmu sedih). Al Yazidi berkata, "Kata afuzana adalah bahasa

Tamim, sedangkan fuazina adalah bahasa Quraisy." Perbedaan

pelafalan ini juga telah disinyalir Imam Muslim.

Al Khizyu artinya terjerumus dalam suatu musibah dan ketenaran

yang rendah. Dalam riwayat lbnu Ishaq dari Ismail bin Hakim -
melalui jalw mursal- disebutkan, "Sesungguhnya Khadijah berkata,

'Wahai putra pamanku, apakah engkau mampu mengabarkan

kepadaku tentang sahabatmu jika dia datang?' Dia menjawab,

576 _ TATITUL BAARI



'Baiklah'. Lalu Jibril dutung kepadany4 maka dia berkata, 'Wahai

Khadijah, ini Jibril'. Khadijah berkata, 'Berdirilatr dan duduk di atas

pahaku yang kiri'. Kemudian dia bertanya, 'Apakah engkau

melihatnya'. Dia menjawab, 'Ya!' Dia berkata, 'Kalau begitu pindahlah

kebagian kanan', sama seperti itu. Lalu dia berkata lagi; 'Pindahlah

kepangkuanku', sama seperti itu. Setelah itu, dia melepaskan

kerudungnya dan menyingkap rambutnya sementara beliau dalam

pangkuannya, lalu bertanya, 'Apakatr engkau melihatnya?' Dia
menjawab, 'Tidak!' Maka l(hadijah berkata, 'Tegarlah, demi Allah,
sungguh dia adalah malaikat dan bukan syetan'."

Dalam riwayat mursal yang dikutip Al Baihaqi di kitab Ad-
Dalo'il disebutkan, "Dia pergi kepada Adas, seorang pemeluk agama

Nasrani, lalu menyebutkan Jibril kepadanya. Adas berkata, 'Dia adalah

kepercayaan Allah antara Dia dengan para nabi'. Kemudian Iftadijah
pergi kepada Waraqah.

'- a,. :. . "'U)i Jtq U.aUrs @ia pergi memba,n,anya kepada Waraqah)"

Dalam ,i*uyui *ursal lJbaid bin Umair disebutkan bahwa dia

memerintahkan Abu Bakar unhrk berangkat bersamanya.

Kemungkinan hal ini terjadi saat dia (Khadijah) sedang menuju rumah

Waraqah atau pada kesempatan yang lain.

d; 156 (Apa yang engkau lihat?). Dalam riwayat Ibnu Mandah

pada kitab Ash-Shahabah dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas, dari

Waraqah, dia berkata, "Aku berkata, .:'r :rti gifr rii '* dfi'i;"i 5"

'*ri q.L, *u.: i'fit i*l; ,uA ;,,iit 
' 

jd (wahai Muhammad,

beritahukan kepadaku tentqng yr"i datang kepadamu'. Dia
menjawab, 'Datang kepadaku dari langit yang kedua sayapnya adalah

lu'lu (batu mulia) dan kedua telapakkakinya berwarna hijau'.).

li,r,r-e * a.J;;su.,I#)' U'S;;'€?t aqr'jk t$i @ia

dikenal sebagai orqng yang memeluk agama Nasrani di masa

jahiliyah, pandai menulis Al Kitab berbahasa Arab. Beliau menulis
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dori Injil dengan bahaso Arab sesuai apa yang dikehendaki Altah).
Demikian tercantum di tempat ini dan dalam kitab takwil mimpi.
Pembahasan tentang ini telah dipaparkan pada pembahasan tentang
awal mula turunnya wahyu. Saya menyitirnya di tempat ini, karena
saya menisbatkan riwayat ini -di tempat itu- kepada Imam Muslim
saja disebabkan mengikuti Al Quthb Al Halabi.

An-Nawawi berkata, "Kedua ungkapan itu benar.

Kesimpulannya, dia berhasil hingga mampu menulis Injil dalam

bahasa Arab maupun bahasa Ibrani." Sementara Ad-Dawudi berkata,

"Dia telah menulis Injil yang berbahasa Ibrani, lalu menuliskannya ke

dalam bahasa Arab."

'eL+i 
/) /LlLt (Dengarknnlah dari putra pamanmu). Yakni

tentang apa yang akan dikatakannya.

;i & SSI (Diturunkan kepada Musa). Demikian tercantum

di tempat ini dalam bentuk kata pasif (unzila). Sementara pada

pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu disebutkan, ?tt S;1
(r4llah menurunkari). Lalu dalam riwayat mursal Abu Maisarah

disebutkan , /iJ ,P ,rb '$ti ,€;'i: : *. ,€il -,!fi t4zi s6'.11

:(/I ;,P ,PtlU'ufrt ,,.;.:i (Bergembiralah, alru bersaksi bahwa

englraulah yang dikabarlmn oleh putra Maryam, englmu berada

seperti namus Musa, engknu adalah nabi yang diutus dan akan

diperintah berjihad). Hadits yang diriwayatkan Ibnu Ishaq ini paling

tegas menunjukkan tentang keislaman Waraqah.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Aisyah, n' & 'r{.Uiu're:-Je'oi

U-lr,Sui ,:# of ,F ot i:tii ;$:rb it1 otr ,zLt * JL t:J pt y
"*raq,ytF,' d (Sesungguhnya Khadrjah berkata kepada Nabi

SAW saat ditanya tentang Waraqah, 'Waraqah membenarkanmu,

tetapi dia meninggal sebelum engkau diutus'. Beliau bersabda, 'Alat

melihat dalam mimpilru dia memakai baju putih'.). Sekiranya dia
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bukan penghuni surga tentu pakaiannya selain itu. Al Bazzar dan Al
Hakim meriwayatkan dari Aisyatr secara marfu', 'iUl: rjVzf;f#i
,#\i& (Jangan kalisn mencaci maki Waraqah, sungguh aht

melihatnya memiliki satu atau dua taman). Saya telatr mengumpulkan

semua riwayat yang berkenaan dengan Waraqatr dalam kitabku yang

berjudul Ash-Shahabah. Sebagian berita tentang Waraqah telatr disitir
pada pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu- Pada

pembahasan yang lalu telah diulas pula hikmah perkataan Waraqah,

"Namus Musa", dan bukan Isa AS, padahal Waraqah adalah seorang

Nasrani. Kemudian dijelaskan bahwa dalam riwayat Az-Zubair bin
Bakkar disebutkan. "Namus Isa." Namun, sebagian ulama yang kami
jumpai tidak menemukan keterangan ini sehingga mereka membantah

terhadap Imam An-Nawawi atas pernyataannya bahwa pada selain

Ash-Shahihain disebutkan, "Namus Isa."

Al Quthb Al Halabi menyebutkan ratrasia penyebutan Musa dan

bukan Isa AS. Menurutnya, mungkin ketika Nabi SAIW menceritakan

kepada Waraqah tentang apa yang turun kepadanya berupa firman-
Nya, 'Iqra' dan 'yaa ayyuhal muddatstsir' serta 'yaa ryyuhal
muzzammil', maka Waraqah memahami Nabi SAW akan dibebani

beragam ketetapan, maka atas dasar ini sangat sesuai bila disebutkan

Musa, sebab apa yang diturunkan kepada Isa hanya berupa nasehat-

nasehat.

Pandangan ini ditanggapi bahwa turunnya ayat'yaa ayyuhal

muddatstsir' dan 'yaa ayyuhal muzzammil adalah sesudah masa

terputusnya *uhyu, seperti telah dipaparkan pada tafsir suratr AI
Muddatstsir. Sementara pertemuan Nabi dengan Waraqah terjadi

sebelum beliau diutus sebagai Nabi. Kemudian klaimnya bahwa Injil
semuanya berisi nasehat adalah klaim yang kurang tepat, sebab di

dalamnya terdapat pula hukum-hukum syar'i meski umumnya sesuai

dengan apa yang ada dalam Kitab Taurat. Hanya saja dihapus darinya

beberapa perkara berdasarkan firman Allah dalam surah Aali Imraan
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ayat 50, '€--.JI"{i elt'rp.€ t\i (Dan untuk menghalalkan

untubmu apa yang telah diharamkan bagimu).

r-ai @adanya). Maksudnya, pada hari-hari dakwah. Demikian

dikatakan As-Suhaili. Al Maziri berkata" "Kata ganti ini kembali

kepada kata an-nubuwwah (kenabian)." Namun, mungkin juga

kembali kepada kisah yang telah disebutkan.

t-i? ;t b'o;t ,# @langlah baiknya sekiranya aht masih

hidup, lalu dia menyebutkan satu lalimat). Demikian yang tercantum

dalam riwayat ini. Pada pembahasan 'tentang awal mula turunnya

wahyu di sebutkan,'$}:Jt'AA ;; \1 lXe t i t<a kaummu me ng e luar kanmu).

Kemudian akan disebutkan dalam riwayat Ma'mar pada pembahasan

tentang takwil mimpi, |!-+;;"|+ (Ketika ia [kaummuJ

mengeluarkanmu). Riwayat ini tidak menjelaskan secara pasti dari

mana beliau dikeluarkan. Namun, tentu yang dimaksud adalah

Makkah. Sementara dalam hadits Abdullah bin Adi dalam kitab ls-
Sunan disebutkan, i>i? 6 '!i g.*;t ,! l'li (Kalau buknn karena

merekn mengeluarkanku darimu, maka aku tidak akan keluar). lni
beliau katakan kepada kota Makkah.

'el-;';- (Harimu). Yakni waktu dikeluarkan, atau waktu dakwah

mulai ditampakkan, atau waktu jihad. Ibnu Qayyim A1 Hanbali

berpegang pada redaksi pada pembahasan tentang awal mula turunnya

*ahyu, e,l ot'rS-r'r'="il.1 j 6r*"dian tidak berapa lama Waraqah

pun wafat), untuk menolak keterangan di kitab As-Sirah An-

Nabawiyah karya Ibnu Isha', bahwa Waraqah melewati Bilal yang

sedang disiksa orang-orang musyrik sementara dia berkata, 'Ahad...

ahad...', maka Waraqah berkata kepadanya, 'Ahad wahai Bilal, demi

Allah, sekiranya mereka membunuhmu niscaya aku akan menjadikan

kuburmu sebagai tempat curahan kasih sayang'." Menurut Ibnu

Qayyim keterangan ini tidak benar, sebab Waraqah berkata,

"Sekiranya aku mendapati harimu masih hidup niscaya aku akan
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memberi pertolongan kepadamu dengan pertolongan yang

menguatkan." Sekiranya dia masih hidup pada awal dakwah, tentu dia
menjadi orang pertama yang menyambut dakwah Nabi SAW, lalu
menjadi orang terdepan dalam membela beliau sebagaimana halnya

Umar dan Hamzah.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tanggapan ini kurang bagus, sebab

maksud perkataannya, 'Jika aku mendapati harimu masih hidup

niscaya aku akan mernberi pertolongan kepadamu', yakni hari beliau

dikeluarkan dari negerinya, karena Waraqah mengatakan hal ini
sebagai respon atas pernyataan Nabi SAW, "Apakah mereka akan

mengeluarkanku?" Adapun penyiksaan Bilal terjadi setelah dakwah

tersebar. Antara kejadian ini dengan pengusiran kaum muslimin dari

Makkah ke Habasyah terdapat jarak waklu yang cukup lama.

7V U. i:";,i )A lUuhammad bin Syihab berkata). Bagian ini

dinukil dengan sanad yang moushul melahti dua jalur yang disebutkan

di awal bab. Imam Bukhari meriwayatkan hadits Jabir ini dengan

sanad pertama di antara dua sanad yang disebutkan di sini, pada tafsir
surah Al Muddatstsir.

d'frU (Maka ditraborkan kepadaku) Kata ini berkaitan dengan

yang sebelumnya. Adapun seharusnya adalah "[bnu Syihab berkata,

'Maka Urwah mengabarkan kepadaku... apa-apa yang terdahulu, lalu
dikabarkan juga kepadaku oleh Abu Salamah apa yang akan

disebutkan..."

.d i,t ,f i, :p',* Ltbi- ii ,ti y h, e !, Jy, J,6 ,i,6

"!ii 
Vl fi ,yy (Dia berkata, "Rasulutlah SAW bersabda, dan beliau

menceritalran tentang masa terputusnya wahyu, beliau menyatakan

dalam pembicaraannya, 'Ketika aku sedang berjalan'."). Hal ini
memberi asumsi bahwa dalam riwayat asal terdapat hal-hal selain

yang disebutkan di tempat ini. Ini juga termast* mursal sahabat,

karena Jabir tidak mendapati saat kejadian, maka mungkin dia
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mendengarnya dari Nabi SAW, atau dari sahabat lain yang

menghadirinya.

;li aF'*t|d- $i Pi *h, e !, J.,3 Jtt (Rasutunah

SAW bersabda dan beliau menceritakan tentang masa terputusnya

wahyu). Dalam riwayat Uqail pada pembahasan tentang awal mula
turunnya wahyu tidak terdapat penegasan penyebutan Nabi SAW di
dalamnya. Kemudian dalam riwayat Yahya bin Abi Katsir dari Abu
Salamah -sehubungan tafsir surah Al Mudatsir- dari Jabir, dari Nabi

SAW, beliau bersabda, U-t-#'$ 61'j7'6i W let'iat'c.,\'2v 1,ltcu

tinggal di Hira', kettka aku telah menyelesaikan waktuku di sana, aku

turun dan tiba-tibq aku dipanggil). Imam Muslim menambahkan

dalam riwayatnya, Ui l'ryrb:lt+ (Aku tinggal di Hira' selama satu

bulan).

€Fe;.'*jt :At q tf* ti* (Aku mendengar suara dari

langit, maka aku mengangkat pandanganku). Dari keterangan ini
disimpulkan tentang bolehnya mengangkat pandangan ke langit saat

terjadi sesuatu dari atas. Hal ini bahkan dijadikan judul tersendiri oleh

Imam Bukhari pada pembahasan tentang adab (tata krama), kecuali

mengangkat pandangan ke langit saat shalat, karena adanya larangan

tentang itu seperti yang dijelaskan pada pembahasan tentang shalat

dari hadits Anas RA. Ibnu As-Sunni meriwayatkan melalui sonad

lemah dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Kami diperintah agar tidak

mengikuti bintang-bintang dengan pandangan kami apabila ia

menghilang."

Dalam riwayat Yahya bin Abi Katsir disebutkan, "Aku melihat

ke arah kananku, tetapi tidak tampak sesuatu, aku melihat ke arah

kiriku, tetapi tidak tampak sesuatu, aku melihat ke depanku, tetapi

tidak tampak sesuatu, aku melihat ke belakangku, tetapi tidak tampak

sesuatu, maka aku mengangkat kepalaku. .. " Sementara dalam riwayat

Imam Muslim sesudah kata,'sesuarn' disebutkan , i ,tti 3('li c.r;Jt i

582 - TATTIUL BAARI



l- t .'..i t o ot

\-\ i;l'; *:i (remudian aht dipanggil tetapi aku tidak melihat

seseorong, kemudian alat dipanggil maka aht mengangkat kepalaku).

"i3 
,* ,-f.E ,:ryrr1,rQ ,s'tst iirljr rif (rernvata malaikat vang

datang padaku di Hira' sedang duduk di atas kursi), Demikian kata

jaalis (yang duduk) diberi tanda 'dhammah', maka ia berkaitan dengan

subjek yang dihapus. Dimana seharusnya adalah ternyata pemilik

suara itu adalah malaikat yang datang kepadaku di Hira', dan dia

dalam keadaan duduk. Sementara daiam riwayat Imam Muslim

disebutkan "jaalison", yakni diberi tanda fathah, maknanya adalah

menerangkan keadaan. Kemudian dalam riwayat Yahya bin Katsir

disebutkan, "Temyata dia duduk di atas Arsy di antara langit dan

bumi."

\'&f (Aku takut karenanya).12 Demikian dalarn riwayat Ibnu

Al Mubarak dari Yunus" Kemudian dalam riwayat Ibnu Wahab yang

dikutip Imam Musiim disebutkan "faiu'itstu'1 Sementara dalarn

riwayat Uqail pada pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu

disebutkan "Faru'ibtu". Dalam tafsir surah Al Muddatstsir disebutkan

"faju'itstu". Demikian juga dalam riwayat Imam Muslim disertai

tambahan, "Faju"itstu minhu faraqan". Begitu juga Ma'mar menukil

dengan kata "faj u' its tu" "

Iyadh menyebutkan bahwa dalam riwayat Al Qabisi

menggunakan kata "faju'itstu" laiu dia menafsirkannya dengan makna

"Aku bersegera." Dia berkata, "Namun, ini tidak sesuai bila dikaitkan

dengan perkataannya'hatta howaitu', yakni hingga aku jatuh karena

panik." Saya (Ibnu Hajar) katakan, redaksi seperti itu tercantum dalam

riwayat Abdullah bin Yusuf dari Al-Laits -ketika menyebutkan

malaikat- pada pembahasan tentang awal mula penciptaan, hanya saja

pelafalannya adalah 'fajutsiitu" dan maknanya-jika riwayat ini akurat-

adalah aku terjatuh dengan wajah lebih dahulu hingga jadilah seperti

orang yang ditaburi tanah (debu).

'' Adapun yang tercantum dalam matan hadits di bab ini adalah,. "fafariqtu minhu".
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An-Nawawi berkata, "Dalam riwayat Uqail dan Ma'mar

disebutkan 'fajutsitstu'. Lalu dalam riwayat Yunus 'faju'itstu', darr

versi ini lebih kuat dari segi makna." Para pakar bahasa berkata,

"ja'itsa ar-rajul", artinya laki-laki itu ketakutan. Dari Al Kisa'i

disebutkan bahwa kataia'itsa artinya panik.

lc. !t. " '
d_#: ,f jv5tlJc 6tcu berkata, "selimutilah aku... selimutilah

aku..."). Dalal,-rriwayat Yahya bin Abi Katsir disebutkan, d):it'&
riluj i*p rt!1 1.1*" berknta, "Tutupilah alat dan siramlah aku

dengan air dingin'). Seakan-akan beliau rneriwayatkannya dari segi

makna. Kata'tazmiil' dan'tadtsiir' meski bersekutu pada makna dasar,

tetapi berbeda dari segi bentuk. Sementara dalarn riwayat Muslim

dlsebutkan , iO"* ft*t gt;n ,i\ft t$' 6*" berkata, "Tutupilah

aku... tutupilah aku... dan siramilah aku dengan air")' Mungkin

dipadukan bahwa beliau memerintahkan mereka dan mereka pun

menuruti perintahnya. Sebagian periwayat tidak menyebutkan

perintah untuk menyiramkan air. Namun, yang menjadi pegangan

adalah mereka yang menyebutkannya. Seakan-akan hikmah

penyiraman air setelah ditutupi adalah untuk mendapatkan ketenangan

hati, karena rasa panik. Atau karena takut akan disertai demam.

Sementara dari pengobatan Nabi diketahui penyembuhannya adalah

dengan menggunakan air dingin.

;:tJt.# U dy lUoto turunlah'yaa ayyuhal muddatstsir')'

Berdasarkan kesatuan sumber kedua hadits diketahui bahwa turunnya

ayat ,yaa ayythal muddatstsir' turun sesudah perkataan beliau,

,datsiruunii' dan 'zammiluunii'. Diketahui pula bahwa maksud

,zammiluunil adalah 'datstsiruunii'. Namun, hal ini tidak dijadikan

alasan bahwa surah Al Muzzammil turun saat itu juga, sebab surah ini

turun lebih akhir menurut kesepakatan Ulama. Di samping itu, bagian

awal surah At Muddatstsir berkenaan dengan perintah memberi

peringatan, dan ini terjadi di awal masa kenabian. Adapun awai surah

Al Muzzammil berkenaan dengan perintah shalat malam dan
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membaca A1 Qur'an secara tartil (sesuai tajwid) maka berkonsekuensi

telah turun sebelumnya sejumlah surah AI QUr'an.

Pada tafsir surah Al Muddatstsir telah disebutkan bahwa yang

turun saat itu adalah dari ayat pertama hingga firman-Nya, W'6 flti
(dan perbuatan dosa tinggall<anlah). Pada ayat pertama terdapat

upaya menentramkan beliau dengan cara menyelimutinya, guna

memberitahukan keagungan kedudukannya. Pada ayat kedua terdapat

perintah bangun dan memberi peringatan, dan objeknya sengaja tidak

disebutkan untuk menunjukkan penting dan besamya persoalan.

Maksud 'bangun' di sini mungkin secara hakikat yaitu berdiri dari

keadaannya itu, dan mungkin juga secara majaz, yakni berdirilah

dengan tegar dan kokoh. Adapun hikmah pembatasan pada

'pemberian peringatan', padahal beliau juga diutus sebagai pembawa

kabar gembira, sebab yang demikian terjadi di awal masa Islam, maka

kaitannya untuk memberi peringatan sangat nyata. Ketika ada orang-

orang yang menaati seruan, maka turunlah firman-Nya, tft3 'lrb'ti t51

tt"f l t:H:$esungguhnya Kami mengutusmu sebagai salrsi, pemberi

kabar gembira, dan pemberi peringatan). Pada ayat ketiga terdapat

pengagungan dan pemuliaan terhadap Allah. Kata'fakabbir' (maka

besarkanlah) pada ayat ini mungkin juga dipahami dengan arti takbir

dalam shalat, sebagaimana perintah bersuci telah dipahami dengan arti

membersihkan badan dan pakaian seperti yang dikelaskan pada ayat

keempat. Sementara ayat kelima terdapat perintah meninggalkan hal-

hal yang menafikan tauhid dan segala yang menyeret kepada siksaan,

maka tercapailah kesesuaian pada kedua surah ini (Iqra' dan

Muddatstsir) untuk dijadikan sebagai surah-surah yang pertama

diturunkan. Dimana keduanya mencakup makna-makna yang sangat

banyak dalam kalimat singkat.

o):r-?;-*i,.r;-ir 'J-Jil oG u{r l61tr ei'* $ 1tu" salamah

berksta, "Ia adalah patung-patung yang biasa disembah oleh

masyarakat Jahiliyah"). Hal itu telah dijelaskan pada tafsir surah AI
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Muddatstsir. Sebagian besar penjelasan hadits Aisyah dan Jabir sudah
dijelaskan pada pembatrasan tentang awal mula turunnya wahyu.

,f l, e)J "j 1Xr*udian wahyu turun berturut-turut). yakri

furun berkesinambungan.

2. Firman Allah, f , or;!i'g]6

."Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.,,
(Qs. Al'Alaq [96122)

*t Jri, ?.Gi 6 Ji(,Uu t!i, il' ,e: a:se 'oi ;r'|V
di furYjry',iur Ul;:t;!tr ,AtUr qt:St'*, *iot *

(iFti ,$;:i;lt ,*;r ir;yr ',lv ;{, e:it
4g55.Dari Urwatr bahwa airyut *, Oru berkata, "p.rt *u t uli

yang dimulai pada Rasulullah SAW adalatr mimpi yang baik. Malaikat
datang kepadanya dan berkata,'Bacalah dengon nama Tuhanmu yang
menciptakan. Menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah
dan Tuhonmu yang mulia'. "

Keterangan:

(Bab firman-Nya, "Menciptalran manusia dari segumpal

darah"). Disebutkan penggalan hadits yang sebelumnya melalui
riwayat Uqail dari Ibnu Syihab secara ringkas. Dikatakan, "Wahyu
yang pertama kali pada Rasulullah SAW adalah mimpi yang baik."

Sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, "Mimpi yang

benar." Lalu disebutkan, "Malaikat datang kepadanya dan berkata,

'Bocalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Menciptakan

manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang mulia'."
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Sungguh riwayat ini telah mengabaikan sejumlatr persoalan dan saya

tidak mengira Yahya bin Bukair menceritakan demikian kepada Imam

Bukhari, dan sungguh dia tidak memiliki andil dalam peringkasan ini,

namun semuanya berasal dari Imam Bukhari. Hal ini menunjukkan

bahwa dia memperbolehkan meringkas suatu hadits sampai pada batas

demikian.

3. Firman Allah, if.1)i Artl;t

"Bacalah dan Tuhanmulah Yang Mah, Pr*uroh."
(Qs. AI'Alaq [96]: 3)

'&'t &itt ,i-, it J-, ^t 
"6i. t7 J':l qr" i' 'e, uG fIJ.'n

* ;ai, clt et:r-y U'> ,i6 fit,i, ii,,Lst tljt

"Jiru,P q;i, iF\, *ri?t, ,* i," icilr
4956. Dari Aisyah RA, "Pertama kali yang dimulai pada

Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar. Malaikat datang

kepadanya dan berkata, 'Bacalah dengan nama Tuhanmu yang

menciptakan. Menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah

dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajarkan melalui

perantara pena'."

Keteranqan:

(Bab firman-Nya, "Bacaloh dan Tuhanmulah Yang Maha

Pemurah"). Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari

Abdullah bin Muhammad, dari Abdwazzaq, dari Ma'mar, dari Az-

ZvlTri, dan dari Al-Laits, dari Uqail, dari Muhammad, dari Urwah, dari

Aisyah RA. Riwayat Ma'mar akan disebutkan secara lengkap pada

awal pembahasan tentang takwil mimpi. Sedangkan riwayat Al-Laits
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telah dikutip dengan sanad yang maushul oleh Imam Bukhari pada

pembahasan tentang awal mula turunnya *ahyu, juga pada bab

sebelumnya, dan pada pembahasan tentang takwil mimpi. Dia

meriwayatkannya pada ketiga tempat itu dari Yahya bin Bukair dari

Al-Laits. Adapun pada pembahasan tentang awal mula turunnya

wahyu disebutkan secara tersendiri. Sedangkan pada bab sebelumnya

disebutkan secara ringkas. Namun, pada bab sebelumnya dikutip

secara lengkap digandengkan dengan riwayat Ma'mar, lalu dikutip

menurut versi Ma'mar. Kemudian pada ketiga tempat yang disebutkan

itu tidak pemah ditemukan kalimat, "Uqail menceritakan kepadaku,

dia berkata: Muhammad berkata..." Bahkan yang terdapat pada

pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu adalah, "Dari Uqail,

dari Ibnu Syihab." Demikian juga di kedua tempat lainnnya. Serupa

dengannya disebutkan dari Abdullah bin Yusuf dari Al-Laits pada bab

sesudah ini. Sementara pada pembahasan tentang awal mula turunnya

wahyu, Imam Bukhari mengutipnya dari Abdullah bin Yusuf, "Uqail

menceritakan kepadaku, dari Uqail, dari Ibnu Syihab." Kemudian

diriwayatkan Abu Shalih Abdullah bin Shalih dari Al-Laits,

"Muhammad bin Syihab berkata", lalu disebutkan secara lengkap.

Imam Bukhari telah menyebutkan pula riwayat pendukung dari Abu

Shalih pada pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu. Di

tempat itu saya jelaskan dengan sanad yarLg maushzl tentang siapa

yang mengutipnya



Firman Allah' ;l'ur{ e!'

"Yang mengajarkan melalui perantara qalam (pena)J'

(Qs. At'Alaq l92l: a)

'*';:Q; hr et, *y uv ;;1 ry "\ 7V -it *' t'' 'G#,)'|J6 -^;-r" it *3 y\t it" ,;t'f ii ,G*) €y) ls)\'o r::'1-r> Gif ) T - 
.r;.y,1,

4957. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Aku mendengar Urwah'

AisyahRAberkata,,,NabiSAwkembatikepadaKhadijahdan
bersabda, 

,selimutilah aku,.. selimutilah alal..., lalu disebutkan hadits

selengkaPnYa'

Kslpsgs:
(Bab "Yang mengaiarkan [manusia] melalui perantara qalam

[pena]"). Demikian dalam riwayat Abu Dzar' Adapun periwayat

lainnyatidakmencantumkanjudulini.ImamBukharimenyebutkan
bagian hadits pada pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu

dariAbdullahbinYusufdariAl-Laitsdanhanyamenyebutkan,''Nabi
SAwkembalikepadaKhadijahdanbersabda,,selimutilahaku.,.
selimutilah aku...., lalu disebutkan hadits selengkapnya.'' Demikian

yang tercantum di sini' Hal serupa dilakukan juga oleh Imam BulJrari

ketikamembahasparamalaikatpadapembahasantentangawalmula
penciPtaan.
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4. Firman Allah, "*g $.59 z?6 .*6\'# t*; l';./ r€

"Ketahuilao, ,uorrur il o* rrro' Orro"nti (berb'aat lr*,i*iool
niscaya Kami tarik ubun-ubunnya, (yaitu) ubun-ubu.n orang ydng

mendustakan lagi durhaka." (Qs. Al'Alaq [96]: 15-16)

lL ,U-(rk| C?) t :)aL l',SG ,t&.i' i6 df*'*
,v,,

i-:ra'i i,rt- *t*\t,*'dt {." * e'rT\ a},At

. '..i" o, o .

f,x, v ,f lt * * ly c. :* ^;t: .^<t>r;t tri\
4958. Dari Ikrimah, Ibnu Abbas berkata: Abu Jahal berkata,

'Kalau aku melihat Muhammad shalat di sisi Ka'bah, maka aku akan

menginjak lehernya'. Hal ini sampai kepada Nabi SAW, maka beliau

bersabda, 'sekiranya dia melalatkannya niscaya dia akan diambil oleh

para malaikot,.,,Riwayat ini dinukil juga oleh Amr bin Khalid dari

Ubaidillah dari Abdul Karim.

Keteransan Hadits:

(Bab ,,Ketahuilah, sungguh jila dia tidak berhenti niscaya Kami

alran tarik ubun-ubunnya. Ubun-ubun orang yang mendustalan lagi

durhaka). Dalam riwayat selain Abu Dzar tidak disebutkan'bab' dan

juga'ubun-ubun' hingga akhir.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Abdurrazzaq, dari

Ma'mar, dari Abdul Karim, Al Jazai, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas.

Abdul Karim Al Jazai adalah lbnu Malik, seorang periwayat tsiqah

(terpercaya). Dalam levelnya terdapat juga periwayat lain bernama

Abdul Karim, yaitu Abdul Karim bin Abi Al Mukiariq, dan ia adalah

periwayat yang lemah.

tr A}; (Abu Jahal berkata).Ini termasuk riwayat yang

dikutip Ibnu Abbas melalui jabx mursal. Dia tidak mendapati masa
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Abu Jahal mengucapkan perkataan itu, sebab Ibnu Abbas lahir sekitar

tiga tahun sebelum hijrah. Ibnu Mardawaih meriwayatkan melalui

sanad lemah dari Ali bin Abdullah bin Abbas, dari bapaknya, dari Al

Abbas bin Abdul Muththalib, dia berkata, "Suatu hari aku berada di

masjid, Abu Jahal datang dan berkata 'Sesungguhnya aku berjanji

kepada Allah, kalau aku melihat Muhammad sujud...'." Disebutkan

hadits seperti di atas.

'i<rl''St'rLir\ l)|it'j (Seondainya dia melalatkannya niscaya aknn

diambit oleh para malaiknt). Dalam riwayat Al Biladzari disebutkan,

f\\i e)*'trt:at e#\"i3yy.it4ks';s et'J'i (turun dua

belas malaikat Zabaniyah, kepala mereka di langit dan kaki merekn di

bumi). Al Ismaili menambahkan pada bagian akhirnya melalui

Ma'mar, dari Abdul Karim AlJazai, c,'Jrti'At ,F j ,/V it'l'l
t;t o:tqt ri;'i *t y a' ,p !, S?,t o\q i"!'tp lt ult":

fr; fl Qbnu Abbas berknta, 'sekiranya orang-orang Yahudi

mengharapkan kematian, niscaya mereka akan mati. Kalau orong-

orang yang bermubahalah fberdoa kepada Alalh agar menurunkan

lalcnat kepada siapa yang berdustal dengan Rasulullah SAW keluar,

lalu mereka kembali, maka mereka tidak akan mendapati keluarga

dan harta mereka).

An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hazim dari Abu Hurairah

seperti hadits Ibnu Abbas, tetapi pada bagian akhir ditambahkan,

"Tidak ada yang mengagetkan mereka darinya melainkan dia 
-yakni

Abu Jahal- berjalan mundur dan melindungi diri dengan tangannya.

Ketika hal itu ditanyakan kepadanya maka dia berkata, 'Sungguh

antara aku dengan dia terdapat parit dari api serta pemandangan

mengerikan dan sayap-sayap'. Nabi sAW bersabda, 'sekiranya dia

mendekat niscaya akan disambar malaikat satu persatu anggota

badannya'."

Hanya saja persoalan diperkeras atas Abu Jahal dan tidak terjadi

pada Uqbah bin Abi Mu'aith yang melemparkan usus unta di
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punggung beliau saat shalat (seperti telah disebutkan pada
pembahasan tentang thaharah), karena meski keduanya memiliki
kesamaan dalam menyakiti Nabi SAW, tetapi Abu Jahal
menambahkan dengan ancaman dan mengajak para pengikutnya serta

berkeinginan menginjakkan kakinya di leher Nabi SAW. Sungguh jika
hal ini dilakukan, maka berhak mendapatkan hukuman dengan segera.

Sementara usus unta yang dilemparkan kepunggung beliau tidak jelas

kenajisannya. Meski demikian, Uqbah dan yang bersekutu dengannya

mendapatkan balasan melalui doa Nabi SAW. Mereka semua

terbunuh pada perang Badar.

if, f r *t * ,f !,u:;. t:-p A)s (Riwayat ini dinukit juga

oleh Amr bin Khalid dari Ubaidillah dori Abdul Karim). Amr bin
Khalid adalah guru Imam Bukhili. Dia dan Al Harrani adalah

periwayat yartg tsiqah (terpercaya) lagi masyhur. Ubaidillah adalah

Ibnu Amr Ar-Ruqa. Sedangkan Abdul Karim adalah Al Jazai yang
disebutkan pada sanad pertama.

Riwayat pendukung ini dinukil melalui sanad yang maushul

oleh Ali bin Abdul Aziz Al Baghawi di kitabnya Muntakhab Al
Musnad dari Amr bin Khalid, sama seperti di atas. Ibnu Mardawaih
meriwayatkannya dari Zakariya bin Adi dari Ubaidillah bin Amr
dengan sanad tersebut. Adapun kalimatnya sesudah 'sekiranya dia
melakukannya niscaya akan diambil oleh para malaikat', adalah

"secara terang-terangan, dan sekiranya orang-orang Yahudi..." hingga

akhir tambahan yang disebutkan Al Ismaili. Kemudian sesudah

kalimat, 'niscaya mereka akan mati' ditambahkan, ?fdan akan melihat

tempat-tempat duduk mereka di Neraka."



;v)ty*
97. SURAII II\INAA AI\ZALNAAHU (AL QADR)

<tajl> ,&.q!te'lt C:CtyLfut r, ({r;r'f id
,h' ,^ Jii,, f;sr e* 7; ;u;i r3y,,9r;:r yLls iqt

.'.,5')l:r'4i o6-1*;ir rt'^i*.r-rjr ,p k;r?ry''.s. . .

Dikatakan al mathla'artinya terbit, sedangkan al mathli'artinya
tempat terbit. Anzalnaahrz (Kami menurunkannya) huruf fta' di sini

adalah kiasan akan Al Qur'an. Innaa anzalnaahu (sesungguhnya

Kami menurunkannya) diucapkan dalam bentuk jamak, padahal yang

menurunkannya adalah Allah. Orang-orang Arab biasa mengukuhkan

perbuatan satu orang dengan mengucapkannya dalam bentuk jamak,

agar lebih kuat dan tegas.

Keterangan:

(Surah innaa anzalnaahu). Dalam riwayat selain Abu Dzar

disebutkan, "Surah Al Qadr."

+'€A""!t e*;rt'CiirlLp, $'&,iu- ptrotoknn at

mathla' artinya terbit, sedanglmn al mathli' artinya tempat terbit). Al
Farra' berkata, "Kata ini dibaca al mathla', teapi Yahya bin Watsab

membacanya al mathli'. Namun, versi pertama lebih tepat, karena al
mathla'artinya terbit, sedangkan al mathli'artinya tempat terbit, dan

yang dimaksud di sini adalah makna yang pertama." Qira'ah dengan

kata ol mathli'dinukii juga dari Al Kisa'i, Al A'masy, dan Khalaf. Al
Jauhari berkata, "Boleh dikatakan 'thala'at syamsu mathla'an' atau

' rnat hl i' an', artinya matahari telah terbit. "
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gTr-..cf' f k-Y irll tfipi (Anzalnaahu [Kami menurunksnnyaJ

huruf ha' di sini sebagai kia;an akai At Qur'an). Maksudnya, kata

ganti'nya'pada kalimat itu kembali kepada Al Qur'an, meskipun tidak
disebutkan sebelumnya.

'^ith{r :ti, ,y.i? j'*?,t iu' * lirrl gfr eis ef idsl rtl

:G':1 t |*1'r,t!. #r bi\ gtnna anzalnaahu [sesungguhnya Kami

menurunkannyal diucapkan dalam bentuk jamak, padahal yang

menurunkannya adalah Allah. Orang-orang Arab biasa mengukuhknn

perbuatan satu orang dengan mengucapkannya dalam bentuk jamak,

agar lebih kuat dan tegas).Ini adalah perkataan Abu Ubaidah. Dalam

riwayat Abu Nu'aim di kitab Al MustakhraT disebutkan penisbatkan

pernyataan ini kepadanya, "Ma'mar berkata...". Ma'mar adalah nama

Abu Ubaidah seperti telah dijelaskan berulang kali.

Catatan

Imam Bukhari tidak menyebutkan satu pun hadits marfu' pada

surah Al Qadr. Namun, mungkin dimasukkan di dalamnya hadits,

"Barangsiapa shalat pada malam qadar..." Hadits ini sudah dijelaskan

pada bagian akhir pembahasan tentang ptuna.



98. SURAH LAM YAKUN (AL BAYYINAH)

f')t;*i at

'Jtbi -^Ssr c;l ca^,;at <i,'Jl> .4t:,6^k7
Munfakkiin artinya mereka meninggalkan. Qayyimah artirrya

yang tegak lurus. Diinul qayyimah (agama yang lurus). Kata 'ad-diin'

dinisbatkan kepada kata mu' annars ( enis perempuan).

Keteranqan:

(Surah lam yakun. Bismillaahirrafumaanirrafuiim). Kata

'basmalah'tidak tercantum pada selain riwayat Abu Dzar. Surah ini

biasa juga disebut surah Al Qayyimah dan surah Al Bayyinah.

'J-JJ\ I;K1LJ (Munfakki in art iny a m er e lea me ni n ggal kan). lni

adalah perkataan Abu Ubaidah.

,,*fi:it jt r"Ut Jai ,{At ;rl: ,:*w ,<4> (eayyimah artinya

yang tegak lurus. Diinul qoyyimah [agama yang lurusJ. Kata 'ad-din'

dinisbatlran kcpada kata mu'annats [ienis perempuanfi. Ini adalah

perkataan Abu Ubaidah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muqatil

bin Hayyan, dia berkata, "Al Qayyimatr adalatr perhitungan yang

nyata."

t'.

ui".lt Jt
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l. Beb

L1.,1;.\ *rf iu' ;*UtJG'^b?'r q, ly i ,3 *
,r1,5 :Jtt tG.bi ,Ju <rsig 1$tT r;ilb'r;i'oi e'ji?nr

e
4952. Dari Anas bin Malik RA, Nabi SAW bersabda kepada

Ubay, "Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk membacaksn

kepadamu,'lam yalatnilladziina kafaruu' (orang-orang kafir itu tidak
akan). Dia berkata, 'Apakah Dia menyebut namaku?' Beliau

menjawab, 'Benart'Maka dia pun menangis."

2.Bab

F3 *\t ,*Ut ,Se :Jv'ci,ht *, ,:t*;;aV
r3r-i G,(-" ii,ri '!j'lu .irit ,!)rili'oi ,r.;i llr t1 ,itr

$ yf;'ft,-i'u ,i;t* J" #.';) Jti ,d,'!u h ,ir.;

(yS' ,fiq-t:',r'o!t'S-
4960. Dari Qatadah, dari Anas RA, dia berkata, "Nabi SAW

bersabda kepada Ubay, 'Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk

membacakan Al Qur'an l<epadamu'. Ubay berkata, 'Apakah Allah
menyebut namaku kepadamu?' Beliau bersabda, 'Allah menyebut

namarnu kepadalat'. Maka Ubay menangis." Qatadah berkata,

"Diberitakan kepadaku bahwa beliau membacakan kepadanya,'lam

yakunilladziina kafaruu min ohlil HtaaD'(orang-orang kafir dari ahli

kitab tidak akan)."

596 - tr.ATHUL BAARI

-



Keterangan:

r j'r;is'u-lt'3;'d'$5t rji oi g yi btr 
"tt1 

lsrrungguhnya Ailah

me me r intahknnku untuk memb ac akan kepadamu,' I aryt yakunil I adziina
kafaruu'). Demikian tercantum dalam riwayat S1u'bah. Kemudian
pada riwayat Hammad dijelaskan bahwa penyebutan nama surah tidak
diterima oleh Qatadah dari Anas, karena pada bagian akhir hadits itu
disebutkan; Qatadah berkata, "Diberitakan kepadaku bahwa Nabi
SAW membacakan kepadanya,'Lam yakunilladziina kafaruu min ahlil
kitaab' (orang-orang kafir dari ahli kitab tidak akan)." Namun,
penjelasan tentang itu tampaknya tidak tercantum dalam riwayat Said

bin Abi Arubah. Inilah yang terdapat pada ketiga jalur Imam Bukhari.

Al Hakim, Ahinad, dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Zir bin
Hubaisy, dari Ubay bin Ka'ab, ^fb W,lti i,if,ir llib flf oi u1;ifutLt
tsijs 'U-lt;-( H $esungguhnya Allah memerintahkanku untuk

membacakan Al Qur'an kepadamu. Dia berknta, "Beliau membacakan
kepadanya'lam yakunilladziina kafaruu"'). Untuk menggabungkan

kedua riwayat ini adalah dengan memahami kalimat mutlaq dengan

kalimat muqayyad (yang terkait) karena beliau membacakan'lam
yakun' tanpa menyertakan surah lainnya.

Dikatakan hikmah dikhususkannya surah ini adalah karena di
dalamnya terdapat kalimat, a'.*&f Cr, $1- (membacakan lem\aran-

lembaran yang disucikan [Al qur'anJ). Sementara dalam

dikhususkannya Ubay dalam hal itu mengisyaratkan bahwa dia adalah

sahabat yang paling baik bacaannya. Jika Nabi SAW telah

membacakan kepadanya -sementara kedudukan beliau demikian
agung- maka yang lainnya tentu lebih patut. Pada pembahasan tentang

keutamaan Ubay bin Ka'ab telah diterangkan hal lain yang

berhubungan dengan masalah ini.
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3. Bab

i"';3 J$'&i y\' ,)* y"lli *y i t''*i;ay
.p iiutU ;.r; ii,ri 'iu .optl:ltli'olt ,;i }i,r L1 ,f

.it# i;i ,y; :Ju tt*iuir L, * tT\ sj :JG

4961. Dari Qatadah, dari Anas bin Malik, "Sesungguhnya Nabi
Allah SAW berkata kepada Ubay bin Ka'ab, 'Sungguh Allah
memerintahkanku untuk membacaksn Al Qur'an kepadamu'. Dia

berkata, 'Allah menyebut namaku kepadamu?' Beliau bersabda,

'Benar.'Dia berkata, 'Sungguh aku telah disebut di sisi Tuhan semesta

ala;lrt?'Beliau bersabda, 'Benar.'Maka kedua matanya meneteskan air

mata.t'

Keterangan:

Dalam riwayat Al Farabri dari Al Bukhari 
-sehubungan 

dengan

sanad hadits ini- disebutkan, "Ahmad bin Abi Dawud Abu Ja'far Al
Munadi menceritakan kepadaku." Sementara dalam riwayat Ao-Nasafi

hanya disebutkan, "Abu Ja'far menceritakan kepadaku." Seakan-akan

penyebutan nama itu berasal dari Al Farabri. Atas dasar ini, maka

tidak tepat sikap sebagian orang yang mengritik Imam Bukhari dalam

masalah ini. Begitu pula mereka yang mengatakan, "Sesungguhnya

dia berpandangan bahwa Muhammad dan Ahmad hanyalah satu

orang." Perkara ini disebutkan Al Khathib dari Al-Lalika'i sebagai

suatu kemungkinan. Dia berkata, "Tampaknya hal ini tidak diketahui

dengan jelas oleh Imam Bukhari." Dia juga berkata, "Dikatakan

bahwa Abu Ja'far memiliki seorang saudara yang bernama Ahmad."

Dia melanjutkan, "Namun, pendapat ini batil, dan yang masyhur

bahwa nama Abu Ja'far ini adalah Muhammad. Dia adalah Ibnu

Ubaidillah bin Yazid. Adapun Abu Daud adalah kunyah (nama
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panggilan) bapaknya. Dia berusia 101 tahun lebih beberapa bulan.

Hadits ini bahkan didengar langsung darinya oleh sebagian periwayat

yang tidak sempat bertemu Imam Bukhari. Di antaranya, Abu Amr bin

As-Simak yang sempat bersekutu dengan Imam Bukhari dalam

menukil riwayat Ibnu Al Munadi, khususnya hadits di atas. Selang

masa wafat antara keduanya adalah 88 tahun. Sungguh ini adalah

salah satu perkara cukup samar dalam periwayatan yang dikenal

dengan istilah as - s aab i q w all aafoiq.

|il ji l:1 glntut m e mb a c akan ke p adamu) . Y akni mengaj arkan

bacaanku kepadamu hingga engkau dapat membacanya seperti

bacaanku agar tidak terjadi perbedaan. Dikatakan hikmahnya karena

di dalamnya terdapat firman Allah, ;'.-.i[f Gr.b i;;" ltr'u J'i': (Rosul

dar i A t t ah m e mb ac akan I e mb ar an- I e mb ar an y ang di s uc i kan) -

U r+l (Maka menetes). Yakni air matanya berjatuhan'

Penjelasan hadits ini sudah dipaparkan ketika membahas keutamaan

Ubay bin Ka'ab.
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r1\i,tA;.t);it '6
99. SURAH IDZAA ZULZILATIL ARDHU

ZILZAALAIIAA(ALZALZALI*I)

r')t,r'ttl' gt.

l. Firman Allah, iit:l; a::i',Stir]#"',#

" B a r a n g s iap a y ang me ng e ri akan ke b aik an s e b er at dzarr a hp un,

niscayo dia akan melihat (balasan) nya." (Qs. Az-Zalzalah [99]: 7)

Wt,;:: A ;i,QL.,i-'si q ;'ri :Jti
Dikatakan: Auhaa lahaa dan auhaa ilaihaa serta wofuaa lahaa

danwafuaa ilaihaa adalah sama.

,ii ^l;,iy\t& ytJ;r'ai,i*?nt q'r;":) o_,i *
,-) qlt 6fi .)'-t ),tr', &3,V,y *,?i,h).,y,Pir
i,.'.,-b"il'rl g"j eQ JGl;,!" W qVl-.:'P; 

";f;{t {s or-;xi rk *'s\(s i;i €+W e.,*,vi
,.>tJ^L Wrjr?:ti]ur Uk ,*?'ri u?'at W'.*t
'oJ3 ot-s !. #- oi;1it iUy frb? t{t'ii ,{j

'; rt t*si # W., ,yrt ."i ,htlr'u;t;qg' ,Xi ,v*L

iui rl\ \b.r,y;, "i'ti 1 6:*'t': wrv: € lt'"-i;
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* *3 "-\t -u i,t'Jyrii; )'y',rxi ;'Gitr't
c la /o / O 

'

o,,,,.e)"a-rAr;luir qfr :f !i U;' ii,r 3;f c iJv ,)Ar
. <{j r7 i;:')rat"|F-'i::'r'-,r,:-* a\s'Sra'*'S;-

4g62.Dari Abu Hu*lruf, RA bahwa Rasulullah ,O, b"*uUau,

"Kuda untuk tiga; untuk seseorang sebagai pahala, untuk seseorang

sebagai pembatas, dan untuk seseorang sebagai dosa. Adapun yang

baginya pahala adalah laki-laki yang mengikatnya di jalan Allah, lalu

ia memanjangkan talinya di tempat merumput atau di taman, apa saja

yang disenttth olehnya di tempat merumput atau di taman itu, maka

sebagai kebaikan untuknya. Sekiratrya ikatannya itu diputuskan, lalu

ia merumput ke satu atau dua tempat yang tinggi, maka bekas-

bekasnya dan kotorannya adalah menjadi kebaikan untuknya. Apabila

ia lewat di sungai, lalu minum darinya -tanpa dia sengaja untuk

memberinya minum dari air tersebut- maka hal itu sebagai kebaikan

untuknya. Semua itu adalah pahala bagi loki-laki tersebut. Dan

seorang laki-laki yang mengikatnya ksrena merasa cukup dan

menjaga diri tanpa melupakan hak Allah maka ia sebagai pembatas

baginya. Dan seorang laki-laki yang mengikatnya karena angkuh,

riya, dan pamer, maka ia sebagai dosa baginya. " Rasulullah SAW

ditanya tentang keledai, maka beliau bersabda, "Tidak ada yang

diturunkan atosku tentangnya kecuali ayat yang ringkas dan

bermalou luas, 'Barangsiapa mengerjakan kcbaikan sebesar dzaruah

niscaya dia akan melihatnya, dan barangsiapa mengerjakan

lrcburulrnn sebesar dzorrah mala dia alcan melihatnya'."
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2. Firman Arlah, iitT a\1iv,D"fi- i.)
" D an barangsiapa yang mengerjakan kej ahatan s e b e rat

dzamahpun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula.,,
(Qs. Az-Zrlzalarh [99]: 8)

t'At f *i *\t JbU,'y: ^Lht oer r;.* ,r,i'*
'J-;i;-';,i,1 

,i\r,ast zaat hr ,;; \t,; U'r{t'Ji | ,jui
. <i;,? a:rs' iri,'s:a-',f, 6j fp afrs')Gt"

4963. Dari Abu Hurairah RA, "Nabi SAW ditanya tentang himar
maka beliau bersabd4 'Tidak diturunlan padalru sesuatu tentangnya

kecuali ayat yang ringkas dan bermakna luas ini; barangsiapa
mengerjaknn kebaikan sebesar dzarrah niscqta dia aksn melihatnya,

dan barangsiapa mengerjakan kpburukan sebesar dzarrah
niscaya dia akan melihatnya'."

Keterangan:

(Surah idzaa zulzilat. Bismillaahirrafumaanirrahiim. Bab

Firman-Nya "Barangsiapa mengerjakan kebaikan sebesar

dzarrah... '). Kalimat "Bab Firman-Nya" tidak tercantum pada riwayat

selain Abu Dzar.

\ti Qt ,?:: q at Qt eii 4 eil JU'- @*otokan, autuaa

lohaa dan aufuaa ilaihaa serta wafoaa lahaa dan waftaa ilaihaa adalah

semalcna). Abu Ubaidah berkata tentang firman-Nya dalam surah Az-

Zalzalah ayat 5, q eti $"b\(knrena sesungguhnyo Tuhanmu telah

memerintahkan fyang sedemikian ituJ l<epadanya), "Al Ajjaj berkata,

'Diwahyukan ketetapan/perintah kepadanya'." Dikatakan huruf lam

pada kata lahaa artinya'karena', sedangkan yang menerima wahyu

tidak riisebutkan. Seharusnya adalah diwahyukan kepada malaikat
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demi bumi. Namun pendapat pertama lebih benar. Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Kata aufuaa

lahaa (diwahyukan kepdanya) sama dengan aufuaa ilaihaa

(diwahyukan kepadanYa). "

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan kepadanya hadits Abu

Hurairah, "Kuda untuk tiga..." dan pada bagian akhir disebutkan,

"Rasulullah SAW ditanya tentang keledai". (Al Hadits)' Lalu dia

mengutipnya melalui jalur lain dari Malik dengan sanad yang

disebutkan sebelumnya dan hanya menyebut kisatr terakhir. Hal ini

telah dijelaskan pada pembahasan tentang jihad.
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*,.ilb,oKpilr'6*
1oo. suRAH *o";r"^"T, wAL eAAR'AH

(At 'AADTYAAT DAlt AL QAART"AH)

.t:ri * o, ,<k q ir'-i6),ie- .:rr'EJr :13/dry :!,.# Jv':

1t".r-:i1 . ;Jt "'J,yi q (x;Jt'*a1
.9, ',, t t /
.;a' :(J.e>) .J.l-J-r

Mu.iahid berkata: Al Kanuud artinya benar-benar ingkar.

Dikatakan, fa atsarna bihi naq'an artinya Kami menerbangkan debu

karenanya. Libubbil khair artinya karena cintanya kepada harta.

Lasyadiid artinya sangat bakhil. Seorang yang bakhil biasa disebut

syadiid. flus hil a artinya dinampakkan.

Keterangan:

(VVat 'Aadiyaat wal qaari'ah). Demikian tercantum dalam

riwayat Abu Dzar. Adapun periwayat selainnya hanya menyebutkan

"Wal 'Adiyaat." Maksud 'aadiyaat (yang berlari kencang) di sini

adalah kuda, sedangkan menurut pendapat lain adalah unta'

.g-,;6Jtie$r:tar,i'S|i lUuiahid berkata, "Al Kanuud artinya

benar-benar ingkar".). Pernyataan ini dinukil Al Firyabi melalui

sanad yang moushul sama seperti di atas. Pernyataan serupa dinukil

juga Ibnu Mardawaih dari Ibnu Abbas. Dikatakan ia menurut dialek

Quraisy adalah kafuur (yang banyak ingkar), menurut dialek Kinanah

adalah bakhiit (yang kikir), dan menurut dialek Kindah adalah al 'ashi

(yang berbuat maksiat). Ath-Thabari meriwayatkan dari hadits Abu

Umamah yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, "Al Kanuud attinya
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yang makan sendirian, mencegah orang minta tolong, dan memukuli

budaknya."

Lti ,*, ,r.ti6iJ ".i'j6'Jw. 
(Oikatal<nn, fa atsarna bihi naq'an

artinya iia menerbans;'o debu).Ia adalah perkataan Abu Ubaidah'

Maknanya, kuda yang menyerang di pagi hari itu menerbangkan debu.

Kata ganti pada kata'dengannya' kembali kepada shubuh, yakni kuda-

kuda itu menerbangkan debu di waktu shubuh. Sebagian lagi

mengatakan ia kembali kepada'tempat'. Meski hal ini tidak disebutkan

sebelumnya namun telah diindikasikan oleh kata 'menerbangkan''

Sebagian lagi mengatakan bahwa kata ganti tersebut kembali kepada

musuh yang ditunjukkan oleh kata al 'aadiyaat'

Al Bazzar dan Al Hakim meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas,

dia berkata, "Rasululiah SAW mengirim pasukan berkuda dan mereka

tinggal selama satu bulan tanpa ada beritanya. Maka turunlah ayat.

,Demi kuda-kuda yang berlari kencang dengan mengeluarkan suara

(terengah-engah)' yakni mengeluarkan suara dari kaki-kakinya-' Dan

kuda yang mencetuskan api dengan pukulan" yakni pukulan tapal-

tapal kakinya.'Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu

pagi', yakni menyerang suatu kaum secara mendadak di pagi hari'

,Kuda-kuda itu menerbangkan tanoh" yakni debu. 'Menyerbu ke

tengahlengah kumpulan', yal<ni menyerang kaum itu di pagi hari

secara keseluruhan." Namun, dalam sanad hadits ini terdapat

keiemahan. Disamping itu menyelisihi apa yang diriwayatkan Ibnu

Mardawaih dengan sanad yang lebih baik darinya, dafi.Ibnu Abbas,

ot" i..u", , 'o)i"'.,i i* jlJ;t ,',lti,i-t' ,i:ii6 cr{rujt f [") 4a
'J.;i d\Jf ',7','.lti:,uirrir 61,,).'lut rloi ,'c,;ri A[rlit
(Seseorang bertanya padaku tentang'aadiyaat, maka aku mengatakan

ia adalah kuda. orang itu pergi kepada Ali dan bertanya kepadanya

dan Ali meigabarkan kepadanyT apa yang telah aku kntakan. Dia

memanggilku dan berkota kepadaku,'sesungguhnya'aadiyaat adalah

unta dari Arafah ke Mudzdalifah'')'
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Dalam riwayat Sa'id bin Manshur dari jalur Haritsah bin
Mudharrib, dia berkata" "Biasanya Ali berkata, 'Ia adalah unta'.

Sementara Ibnu Abbas mengatakan, 'Ia adalah kuda'. Kemudian
dinukil dari Ikrimah sama sepertinya dengan redaksi, "gi.Jr d ,},)'

iL#.1' ,- #ri ((lnta saat haji dan kuda saat jihad). Lalu dinukil

melalui sanad yang hasan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Ia
adalah unta." Dinukil pula melalui sanad yang shahift dari Ibnu
Abbas, """t \i Ui rl -, ttS'c;.;,, 6 (Tidak ada binatang yong

berlari mengeluarkan suara, kecuali anjing atau kuda).

3jJ--ai /t + hf "q ?t 
"'a_ (Lihubbit khair artinya korena

cintanya kepada harta. Lasyadiid [sangat bakhtil/kikirfl. lni adalah
perkataan Abu Ubaidah. Dia menafsirkan 'lam' pada kata'lihubbi'
dengan arti 'karena', yakni karena kecintaannya kepada harta, maka ia
menjadi bakhil/kikir. Sebagian lagi mengatakan ia berfungsi ta'diyah,
yakni sungguh dia sangat kuat dan mampu untuk mencintai kebaikan.

'#,W (Hushsh,ila artinya ditampakkan). AbuUbaidah berkata

tentang firman-Nya, s/$r \F-6 SbL @ftampakkan apa yang ada

dalam hati), yalrrri diperjelas. Sebagian mengatakan maknanya adalah

dikumpulkan. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ismail bin Abi
Khalid dari Abu Shalih tentang firman-Ny4 Wryakni dikeluarkan.
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/ (i,r. ' ,
i&,rWtu-.,'

lot. suR;H AL QAARTAH

utSr'U"r ,(;"2.'^X.3}- ,tFr :v'-F ,<1iJit /t/rs)
.irr ij (;i,;-iir :rS*,t#() f €'#'Jt;

Kalfaraasyil mabtsuuts artinya seperti anai-anai yang

sebagiannya berada di atas sebagian yang lain. Demikian juga

manusia saling tindih satu sama lait. Kal 'ihn artinya seperti warna-

warna bulu. Sementara Abdullah membacanya, "Kashshuuf' (sepefii

wol).

KeterangaE:

(surah Al Qaari'ah). Demikian yang tercantum pada selain

riwayat Abu Dzar. Adapun Abu Dzar menyebutkannya bersamaan

dengan surah sebelumnYa.

t-bii. iil;.'*t rrjjir :c:F ? ia, ;r7€ 6atturaasyt

mabtsuuts artinya seperti anai-anai yang sebagiannya berada di atas

sebagion yang lain). Ia adalah perkataan Al Farra'. Dia berkata,

"Firman-Nya, ;trifiJ maksudnya adalah anai-anai/serangga yang

beterbangan...". Abu Ubaidah berkata, "Al Faraosy adalah hewan

yang terbang, bukan lalat dan bukan pula nyamuk. Al Mabtsurs adalah

yang bercerai berai. Namun, memahami kata al faraasy (anai-anai)

sebagaiman a arti yang sebenarnya adalah lebih baik. orang-orang

Arab seringkali menj adikan' al far aasy' sebagai perumpamaan'

:4s
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Menyerupakan manusia pada hari kebangkitan seperti al faraasy

memiliki banyak kesesuaian lagi mendalam, seperti kepanikan,

bertebaran, jumlah yang banyak, kelemahan, kerendahan, kedatangan

yang tidak akan kembali, menuju kepada penyeru, bersegera, saling

menginjak satu sama lain, dan beterbangan kepada api (neraka).

i ir o$ir , iis't (Kal 'ihn seperti warna-warna bulu). Bagian

ini tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar, dan ini adalah perkataan

Al Farra'. Dia berkata, "Diserupakan dengan 'ihn (bulu) karena

wamanya bermacam-macam." Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari

Ikrimah, dia berkata,"Al'Ihn adalah wool."

)fuU 1t ip f;t gmutlah membacanya, "Kashshuuf' [seperti

wool/bulu domba). Bagian ini tidak tercantum pula dalam riwayat

Abu Dzar, yang merupakna kelanjutan perkataan Al Farra'. Dia

berkata, "Dalam bacaan Abdullah -yakni Ibnu Mas'ud- adalah

' kas hs huuf al maffiusy' (seperti bulu domb a yang beterbangan). "
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)z')\ry
102. SURAH AL HAAKTTM (AT-TAKAATSI]R)

*!)t ;*:; Ar r,

tfitt

,v]trri JG\t::l ,/&;.1 Jti)

memperbanyak)

;sst
Ibnu Abbas berkata: ArTakaotsur (saling

daripada harta benda dan anak-anak.

Keterangan:

(Surah Al Haakum. Bismillahirrafomaaninafoiim). Demikian

yang tercantum dalarn riwayat Abu Dzar. Ia biasa juga disebut surah

At-Takaatsur. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Said bin Abi Hilal,

dia berkata, "Adapun sahabat-sahabat Rasulullah SAW menamainya

surah Al Maqbarah."

,filrj Srti\t ejgit:aV's.r'561 ltOnu Abbas berkota: At-

Takaatsur fsaling memperbanyakJ daripada harta benda dan anak-

anak). Pernyataan ini dinukil Ibnu Mundzir dari jalur Ibnu Juraij, dari

Atha', dari Ibnu Abbas.

Catatan

Imam Bukhari tidak menyebutkan satu pun hadits marfu' pada

tafsir surah ini. Namun, pada pembahasan tentang kelembutan hati

akan disebutkan hadits Ubay bin Ka'ab yang mungkin dimasukkan

sebagai penafsirannya.
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' 'iY )'(')u'adv\ry
rm. s;l,aH wAL'AsHR

!.'ei ,-*ltr $"ay :;;; JGi

Yahya berkata: Al 'Ashr artinya masa. Allah bersumpah

dengannya.

Keteranqan:

(surah wal 'Ashr). Al Ashr adalah siang dan malam.

Abdun:azzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Al Hasan, dia

berkata, "Al 'Ashr artinya sore." Sementara Qatadah berkata, "'Ashr

adalah salah satu waktu siang."

-.J.jri fLJ' jzit, &;-]t\ gahya berkata: Al 'Ashr artinya

masa. Atlah bersumpah dengannya). Kata "Yahya" tidak tercantum

dalam riwayat Abu Dzar. Dia adalah Yahya binZiyad Al Farra'. Ini

adalah perkataannya dalam kitab Ma'ani Al Qur'an.

,fr uU 'ir.16 &t'j iry'i},:wJ63 luuiahid berkata,

"Khusr artinya naungan. Kemudian dia mengecualikan dengan

perkataannya, 'Kecuali siapa yang beriman'."). Bagian ini hanya

tercantum dalam riwayat An-Nasafi. Saya tidak melihatnya dalam

penafsiran yang dinukil melalui sanad yang lengkap dari Mujahid

melainkan seperti ini,'4,t1cr lf ,i6 ,f 4 ia:rr ?4 q'srrungguhnya

manusia itu benar-benar berada dalam l<erugian' dia berkata,

' Ke cuali orang yang beriman'.).
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Catatan

Saya belum melihat satu pun hadits marfu'dan shahih berkenaan

dengan tafsir surah ini. Namun, sebagian ahli tafsir menyebutkan

hadits Ibnu Umar, ,JaL)t 6>lb dsv';p (Barangsiapa yang luput shalat

Ashar darinya). Hadits ini telah disebutkan pada pembahasan sifat

shalat.
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't{"ojA';6i{;/.//

104. SURAII WAILUL.LIKULLI HTIMAZAril
(AL HUMAZAIil)

o 6. .a 6,

f )'11

,t t *'e':6ti:r 1ii';jr;
Al Huthamah adalahnama Neraka, seperti Saqar danLazha.

Keterangan:

(Surah Wailut-likulli humazah. Bismillaohirrahmaanirrafuiim).

Demikian dalam riwayat Abu Dzar. Surah ini biasa juga disebut surah

Al Humazah. Maksudnya, yang banyak mencela dan mengumpat.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas bahwa dia

ditanya tentang Al Humazah, maka dia berkata, "la adalah yang

memisahkan antara dua bersaudara. "

J i'i-, f:1r-3r il.,r 1&ij5 (Al Huthamah adatah namo

Neraka, seperti Saqor dan Lazha). Ini adalah perkataan Al Farra'. Dia

berkata tentang firman-Nyu,";td @kan dicampakkan) yakni seorang

laki-laki dan hartanya, iJbit,/- {aaom huthamah), yaitu nama

Neraka, seperti Jahannarn, Saqar, dan Lazha." Sementara Abu

Ubaidah berkata, "Seorang laki-laki yang banyak makan disebut

hut hamah, yakni yang banyak menghancurkan makanan. "

)- .

)'f..
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) v,rr

10s. suRArr ALAM TARA (AL FIIL)

Mujahid berkata: AIam tara arttnya apakah engkau tidak

mengetahui. Mujahid berkata: Abaabiil artinya saling mengikuti

secara berkelompok. Ibnu Abbas berkata: Min siijiil,' Srjjiil adalah

tanah dan batu.

Keterangan:

(Surah alam tara). Demikian yang mereka sebutkan' Ia juga

dinamakan surah Al Fiil.

|=CO;1'; 11 / fitam tara artinya apakah engkau tidak

mengetahur). Demikian yang disebutkan periwayat selain Abu Dzar'

Sementara Al Mustamli menyebutkan, "Apakah engkau melihat.

Mujahid berkata, 'apakah engkau melihat, yakni apakah engkau

mengetahui'." Namun yang benar adalah yang pertama. karena ini

bukan penafsiran Mujahid. Al Farra' berkata. "Apakah belurn

dikabarkan kepadamu tentang (raja) Habasyah dan (pasukan) gajah?

Dikatakan demikian karena beliau sAw tidak sempat mendapati

peristiwa pasukan gajah. Sebab beliau SAW lahir pada tahun itu juga."

'\-:r#'z;:A (,k6.\ (Abqabiil artinya saling mengikuti secaro

berkelompok). Al Firyabi menukil dengan sanad yang matlshul dari

Mujahid tentang firman-Nya,'hrqi dia berkata, "Bertebaran dan saling

mengikuti." Al Farra' berkata, "Kata ini tidak memiliki bentuk

tgnggal." Namun, sebagian mengatakan bentuk tunggalnya adalah
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"abalah" dan sebagian lagi mengatakan "abbaloh". Ada pula yang

berpendapat bahwa bentuk tunggalnya adalah "abuul" seperti "ojl.tul"

yang bentuk jamaknya "ajaajiil" "

|f : ye h q /b i.t ,ilb (bnu Abbas berkata, "Min

Sijjiil, Sijjiil adalah tanah dan batu"). Bagian ini dinukil Ath-Thabari

melalui sanad yang moushul darijalur As-Sudi dari Ikrimah, dari Ibnu

Abbas, dia berkata, "Sank dan Kil adalah tanah dan batu'" Penafsiran

kata'sijjiil' telah dipaparkan pada tafsir surah Huud. Penafsiran ini

dinukil juga oleh Ibnu Abi Hatim melalui sanad yang maushul dari

jalur lain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA. Begitu juga diriwayatkan

Jarir bin Hazim dari Ya'la bin Hakim dari lkrimah. Ath-Thabari

meriwayatkan dari Abdunahman bin Sabith, dia berkata, "Ia adalah

bahasa Ajam yang artinya tanah dan batu." Kemudian dinukil dari

Hushain dari Ikrimah dia berkata, "Burung-burung itu melempari

mereka dengan batu-batu yang disertai api." Dia juga berkata,

"Apabila mengenai salah seorang mereka, maka mengakibatkan cacar

air, dan itulah hari pertama terlihat penyakit cacat."
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,r{i+)){;
106. SURAH LI IILAAFI QURAISY (AL QURAISY)

,a.2t1 :6t e'*'l";'.-:ln ,u: tPj(i)u)) :\rL)'ss',

e? €e"b'ii",6r,
Mujahid berkata: Li lilaaf artinya mereka telah terbiasa akan hal

itu, tidak akan terasa berat bagi mereka baik di musim dingin maupun

rnusim panas. Mereka diberi rasa aman dari setiap musuh mereka di

wilayah haram mereka.

Keterangan:

(Surah Li lilaafl. Dikatakan bahwa huruf lam pada kata ini

berkaitan dengan kisah pada surah sebelumnya, karena dalam

Mushhaf Ubay bin Ka'ab ditulis sebagai satu surah. Ada juga yang

mengatakan ia berkaitan dengan sesuatu yang tidak disebutkan secara

redaksional, yang seharusnya adalah 'takjublah atas nikmat-Ku

terhadap kaum Quraisy'.

#t: ,,i*st2 :At e.W W" )o ,,ts.s r4f <y>U) ) :"r^6i'Jti)
' "' "

e'; ,/.e't3b ,ls 4 (Mujahid berkata, "Li lilaaf artinya mereka

telah terbiasa akan hal itu, tidak terasa berat bagi mereka baik di

musim dingin maupun musim ponas, dan mereka diberi rasa amon

dari setiap musuh mereka di wilayah haram mereka).Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari awal hinggakata, "dan musim panas" melalui jalur

lain dari Mujahid dari Ibnu Abbas.

'i.'.J s* ,;tu! .i)1,-) 
't:# 

i.t'Sri lttnu Uyainah berkata, "Li

iihaf artinya untuk'ni**ot-X, atas kaum Quraisy"). Demikianlah

yang tercantum dalam tafsir Ibnu Uyainah dari riwayat Sa'id bin
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Abdurrahman darinya. Ibnu Abi Hatim
Jubair dari Ibnu Abbas sama sepertinya.

Catatan

meriwayatkan dari Sa'id bin

Pertama, mayoritas ulama membaca 'li iilaaf dengan

mencantumkan huruf ya', kecuali Ibnu Amir, karena dia tidak
mencantumkannya. Namun, mereka sepakat menyebutkannya pada

firman-Nya, 'iilaafihim' kecuali dalam riwayat Ibnu Amir, sama

seperti yang pertama. Sementara pada yang iainnya dari ibnu Katsir
tidak mencantumkan huruf ya'yang pertama sesudah lam (ilaa/\. Al
Khalil bin Ahmad berkata, "Htxuf fa' masuk pada t-rrman-Nya- /a/
ya'buduu' karena redaksinya terdapat makna syarat, yakni jika mereka

tidak menyembah Tuhan rumah ini (Ka'bah) atas nikmat-Nya, maka
hendaklah mereka menyembah-Nya atas nikmat berupa iilaaf
(kebiasaan) tersebut.

Keduo, Imam Bukhari tidak menyebutkan hadits marfu' pada

surah ini dan juga yang sebelumnya. Adapun surah Al Humazah maka

dalam Shahih lbnu Hibban darihadits Jabir disebutkan, a, .rp 'nilt oi

i'JJri i t of A,i",i'j'|Ut & (srrungguhnya nabi SAW membaca,

'yahsabu onna moo lahuu akhladah). Sehubungan dengan surah Al
Fiil, terdapat hadits AI Miswar tentang perjanjian Hudaibiyah.

Pt 4u tii^i (Ia ditahan oleh yang menahan pasukan gajah)

Secara detail telah dijelaskan pada pembahasan tentang syarat-syarat.

Sehubungan dengannya dinukil hadits Ibnu Abbas yang dinisbatkan

kepada Nabi SAW ,'pjilt z-ri|i ';i ilr t1 lSesz ngguhnya Altah

menahan pasukan gajah untuk masuk Makl<ah). Sedangkan surah ini,
aku tidak melihat satu pun hadits marfu' yang shahih tentangnya.

616 - FATHUL BAARI



z
l- /r';\'{.i

107. SURAH ARA'AITA (AL MAA'UUN)

e" <LU) ,f,* ,:u't i} 'b $.<;fu)l :z* it Jts

'; ,o3-Ll toft-l ,oy;:i ili- ,'.;ti y'f iiA" ^i- ?
J:l'r.it:ir ,:y.t;t ,*'i, ;>..')s'1 k ur:or' 1ipri,;

Ibnu Uyainah berkata: li iilaaf yakni untuk nikmat-Ku terhadap

Quraisy. Mujahid berkata: Yadu'u artinya menolak haknya. Dikatakan

ia berasal dari kata da'a'tu. Yuda'uun artinya mereka didorong.

Saahuun artinya lalai. Al Maa'uun artinya semua perbuatan baik.

Sebagian orang Arab berkata: Al Maa'uun artinya air. Ikrimah berkata,

"Yang paling tinggi di antaranya adalah zakat yarrg diwajibkan. dan

yang paling rendah adalah meminjamkan perabotan.

Keterangan:

(Surah Ara'aita). Demikian yang mereka sebutkan. Surah ini

biasa juga dinamakan surah Al Maa'uun. Al Fana' berkata, "Ibnu

Mas'ud membaca, 'ara'aitakn alladzi yukadzdzibu'." Dia berkata,

"Huruf kaf pada bacaan ini sebagai kata sambung. Maknanya, baik

yang mencantumkan atau tidak mencantumkannya tidaklah berbeda."

Namun, yang mencantumkan kaf bisa saja bermakna 'beritahukan

kepadaku', sedangkan yang tidak mencantumkannya berarti melihat

dengan mata.

o ii:.i"';t &,i" i:-jlt s',-.'Fj iq.,Y'*'e;[ 1i";-1 u*',Sat
rMujohid berkata: Yadu'u artinya menolak halcnya. Dikatakan ia

t.":
z

,I

,l*;n tirs'1t rivii ,ik
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berasal dari kata da'a'tu. Yuda'uun artinya mereka ditolak). lt,.bl

Ubaidah berkata, "Firman-Nya dalam surah Ath-Thuur ayat 13, ?i-
oit* yakni hari mereka didorong. Dikatakan 'da'a'tu fii qafaahu',

artinya aku mendorong di tengkuknya." Dalam riwayat lain

disebutkan, "Firman-Nya dalam surah Al Maa'uun, p*-;i' 'L3-J"

(menghardik anak yatim) sebagian mereka mengatakan ia tidak

menggunakat tasydid." Saya (Ibnu Hajar) katakan, ia adalah qira'ah

Al Hasan dan Abu Raja' serta dinukil dari Ali. Ath-Thabari

meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, "Yadu'u artinya menolak

anak yatim dari haknya. Sedangkan firman-Nya, & :6 dto'3tt:"'r:;"

uj'r yakni pada hari mereka ditolak (baca: didorong) ke neraka

jahannam."

ir.i) (o,o' ',) (Saahuun artinya latai)- Penafsiran ini

diriwayatkan Ath-Thabari melalui sanad yang maushul dan jalur

Mujahid, sehubungan firman-Nya dalam surah Al Maa'uun ayat 5,

o'6; W "* ec,lf t aiu berkata, "Yakni lalai." Al Farra' berkata,

"Demikian juga penafsiran Ibnu Abbas, dan ia adalah qira'ah

Abdullah bin Mas'ud." Hal itu disebutkan dalam hadits yang

diriwayatkan Abdurrazzaq dan Ibnu Mardawaih dari riwayat Mush'ab

bin Sa'ad dari bapaknya bahwasanya dia bertanya kepadanya tentang

surah ini, maka dia berkata, "Bukankah kita melakukan hal itu? ls-
Saahi adalah yang mengerjakan shalat bukan pada waktunya."

u;xlf ik',rrs:itst lprir q'tt\ F',Ss').s 3si-,i.;it ipcjr

Tt Jtzl-pt^$\i)':i.+ti$'akyt 6t Maa'uun artinya semua perbuatan

yang baik. Sebagion orang Arab berkata: Al Maa'uun adalah air.

Ilcrimah berkata, "Yang paling tinggi di antaranya adalah zakat yang

diwajibkan dan yang paling rendah adalah meminjamkon perabotan).

Mengenai perkataan pertama, maka Al Farra' berkata, "Sebagian

mereka mengatakan 'al maa'ultn' adalah semua perbuatan ma'ruf

(baik). Hingga mereka menyebutkan piring, timba, dan kapak."
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Barangkali yang dia maksudkan adalah Ibnu Mas'ud. Sebab Ath-

Thabari meriwayatkan dari Salamah bin Kuhail dari Abu Al
Mughirah, "Seorang laki-laki bertanya pada Ibnu Umar tentang Al
Maa'uun. Dia menjawab, 'Ia adalah harta yang tidak ditunaikan

haknya'." Aku pun berkata, 'Sesungguhnya Ibnu Mas'ud mengatakan

ia adalah harta benda berupa perabotan yang biasa saling dipinjamkan

di antara manusia'. Dia pun berkata, 'Ia adalah apa yang aku katakan

kepadamu'."

Al Hakim meriwayatkannya juga, lalu dia menambahkan dalam

riwayat lain dari Ibnu Mas'ud, "Ia adalah timba, periuk, dan kapak."

Demikian pula diriwayatkan Abu Daud dan An-Nasa'i dari Ibnu

Mas'ud, "Kami menganggap pada masa Nabi SAW bahwa al maa'uun

adalah apa yang dipinjamkan seperti timba dan periuk." Sanadnya

shahih hingga Ibnu Mas'ud. Al Bazzar dan Ath-Thabarani

meriwayatkannya dari hadits Ibnu Mas'ud langsung dinisbatkan

kepada Nabi SAW. Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Ummu

Athiyah, dia berkata, "Ia adalah apa yang biasa saling diberikan

manusia di antara mereka."

Mengenai pendapat kedua, Al Fana' berkata, "Aku mendengar

sebagian orang Arab berkata, 'Al Maa'uun adalah air'." Lalu dia

mengutip sya'ir, "Ia menuangkan shabiirah al maa'uun dengan sekali

tuang." Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal ini mungkin ditakwilkan.

Shabiirah adalah gunung yang cukup terkenal di Yaman. Adapun

perkataan Ikrimah telah dikutip melalui sanad yang maushul oleh

Sa'id bin Manshur seperti redaksi di atas. Ath-Thabari dan Al Hakim

meriwayatkan dari Mujahid, dari Ali, sama sepertinya.

Catatan

Imam Bukhari tidak menyebutkan satu pun hadits marfu'pada

tafsir surah ini. Namun, mungkin dimasukkan di dalamnya hadits Ibnu

Mas'ud yang telah dikutip.
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t,t4\,r\',!"i \'!f i$
108. SURAH INNA A'THAINiO*O" KAUTSAR

(AL KAUTSAR)

'!3:G ,6tst:t1 ,a6 it'Jvj
Ibnu Abbas berkata: Syaani' aka artinya*,rr.*rr.'

1. Bab

1*tiPht& 4r;uie:Jv&\t*, fi *
I r-ri, 11 :ii!" ,Gg iiut -e iae ,# ,b'*i i,ss lAr

I 
,.o . ',

.';'-flt ri-i :Ju Wf
4968. Dari Anas RA, dia berkata: Ketika Nabi SAW dinaikkan

ke langit, beliau bersabda, "Akil mendatangi suatu sungai yang kedua

tepinya lu'lu (batu mulia) yang berlubang. Aku berkata, 'Apaknh ini
wahai Jibril?' Dia berkato, 'Inilah Al Kautsar'."

ut> Jw d? * qA:L i,lv W?nr'q, i^n,G;i* o.ri t
iry*, *'t y \t J:" "& lbLi \1 : ds <?#t'lr,:bbi

nn\t ilti;1:i,tr.r/t,.K g ,u,;;"t ib
/ . o / o , t .Y1 t,Au\d..l f -t-bs

4965. Dari Abu Ubaidah, dari Aisyah RA, dia berkata: Aku

bertanya kepadanya tentang firman Allah, 'Sesungguhnya Kami telah
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memberiknn kepadomu Al Kautsar'. Dia berkata, "Ia adalah sungai

yang diberikan kepada Nabi kamu SAW. Kedua tepinya adalah

berlian yang berlubang. Bejana-bejananya sama seperti banyaknya

bintang-bintang." Diriwayatkan Zakariya dan Abu Al Ahwash serta

Mutharrif dari Abu Ishaq.

,3, :ir<r €Ju ^ft t,{;ht n, qV q.t r #. ; *:*, r
;1;Lrt :# ;,.r '&,* jiS.;,;ii,'it&i ,5ir';it
;it i" 

"i^^,f, qlt'fit":\; i* F e A' -- 
^.iti1 .irr

lli ' t t o /*lo3-e7

;tbLi 6il
4966. Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas RA Uut*u aiu

berkata tentang Al Kautsar, "Ia adalah kebaikan yang diberikan Allah
kepada beliau." Abu Bisyr berkata, "Aku berkata kepada Sa'id bin
Jubair, 'Sesungguhnya orang-orang mengatakan ia adalah sungai di
surga'. Sa'id berkata, 'Sungai yang ada di surga termasuk kebaikan
yang diberikan Allah kepada beliau'."

Keterangan Hadits:

(Surah innaa a'thainaaknl kautsar).Ia adalah surah Al Kautsar.
Ibnu Muhaishin membacanya, "Inno Anthainaakol koutsor,'.
Demikian juga bacaan Thalhah bin Musharrif. Kata al kautsar
mengacu kepada pola kata fau'al dari kata katsrah (banyak). Sungai
dinamai demikian, karena banyaknya air dan bejana-bejananya, serta

keagungan kedudukan maupun kebaikannya.

'!3:# i'V,t-, (Syaani'aka artinya musuhmu). Dalam riwayat Al

Mustamli disebutkan, "Ibnu Abbas berkata...". Ibnu Mardawaih
mengutipnya melalui sanad yang maushul dari Ali bin Abi Thalhah
dari Ibnu Abbas seperti itu. Kemudian para penukil berbeda dalam
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menentukan maksud asy-syaani'tersebut. Dikatakan, ia adalah Al Ash

bin Wa'il. Sebagian mengatakan ia adalah Abu Jahal. Ada pula yang

berpendapat ia adalah Uqbah bin Mu'aith.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkantiga hadits, yaitu hadits

Anas yang sudah dijelaskan pada awal pembahasan kenabian

sehubungan kisah Isra' dan Mi'raj. Lalu akan disebutkan tragi dengan

lebih jelas pada pembahasan tentang kelembutan hati. Ferkataannya;

ketika Nabi SAW mi'raj ke langit, beliau bersabda, "Aku mendatangi

sungai yang kedua tepinya lu'lu (batu mulia) yang berlubang. Aku

berkata, 'Apakah ini wahai JibrilT' Dia berkata, 'lnilah Al Kautsar'."

Demikian dia kutip secara ringkas' Sementara AI Baihaqi

meriwayatkan dari Ibrahim bin Al Hasan dari Adam (grlru Imam

Bukhari dalam riwayat ini) disertai tambahan sesudah kata 'al

kautsar', "Dan yang cliberikan kepadamu oleh Tuhanmu, lalu malaikat

menjulurkan tangannya dan mengeluarkan tanahnya berupa kesturi

paling harum." Imam Bukhari menyebutkannya disertai tambahan ini

pada pembahasan tentang kelembutan hati dari jalur Hammam dari

Abu Hurairah.

Hadits kedua adalah hadits Aisyah RA yang dikutip melalui

Khalid bin Yazid Al Kahili, dari Israil, dari Abu Ishaq, dari Abu

ubaidah, dari Aisyah RA. Abu Ubaidah yang dimaksud adalah Ibnu

Abdullah bin Mas'ud.

$A'Sa qr, il' q: *.o $ (Dari Aisyah RA, dia berkata: Aku

bertanya kepadanya). Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan, "Aku

berkata kepada Aisyah."

;y-<lr':)uw| J,t. J;i J:j t (fentang firman-Nya,

"sesungguhnya aku telah memberiknn kepadamu Al Kautsar"). Dalart

riwayat An-Nasa'i disebutkan , -l'-fltitl1oi, Al Kautsar)-
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\U,at dA lOi lubuk surga. Aku berkata, 'Apaknh lubuk surga itu?'

Beliau menjawab, 'Di tengahnya). Maksudnl'a, )'ang paling tinggi

kedudukanny a atau yang paling bagus.

ot;-,"t *rt V u:Jfi f?\\ ;.rti6"i:'r':': (Diriv,ayatkan

Zakariya dan Abu Al Ahwash serta Mutharrif dari -4.bu Ishaq,).

Zakariya adalah Ibnu Abi Zdidah. Riwayatnya dikutip Ali bin A1

Madini dari Yahya bin Zakariya dari bapaknya. Redaksin,va mirip

dengan riwayat Abu Al Ahwash. Sedangkan riwayat Abu Al Ahr,rash

-yakni Salam bin Sulaim- dinukil Abu Bakar bin Abi Syaibah darinva'

Adapun redaksinya , $sti\r 4 y't ilW"! &*rs F :9r"F'i'fJt
{}$ itb (Al Kautsar adalah sungai di halaman surga, kedua tepinlta

odalah berlian yang berlubang, di sana terdapat gelas-gelas sebanyak

jumlah bintang-binrang). Kemudian riwayat Ibnu Al Mutharrif dinukil

An-Nasa'i melalui sanad yang maushul dari jalurnya. Saya telah

menjelaskan tambahan yang ada padanya.

Hadits ketiga adalah hadits Ibnu Abbas RA melalui Abu Bisr

dari Sa'id bin Jubair, bahwa Ibnu Abbas berkata tentang Al Kautsar, -16

bti ,;F e.'Jti i{i ib i i r;,r C ,'Ja .;$41irr lti;f aitr }liit ;,tt
i$si 6,$r /t q lat e a,ir';*tr ,3?'J\it ,F eW fr1 b:jili66
6uit i,rr Qa adalah kebaikan yang sangot banyak yang diberikan Allah

kepada beliau. Dia berknta, 'Aku berkata kepada Sa'id bin Jubair

bohwo sebagian orang mengatakan ia adalah sungai di surga'. Dia

menjawab, 'Sungai di surga itu termasuk keboikan yang sangat

banyak yang diberikan Allah kepada beliau).Ini adalah penakwilan

dari Sa'id bin Jubair untuk menggabungkan antara dua hadits; Aisyah

dan Ibnu Abbas. Seakan-akan orang yang dimaksudkan oleh Abu

Bisyr adalah Abu Ishaq dan Qatadah serta selain keduanya yang

meriwayatkan secara tegas bahwa Al Kautsar adalah sungai.
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At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Umar yang dia nisbatkan

kepada Nabi SAW, lLl' db 6t''-+;'t ft V iuie fat e * i'F
a'94b (Al Kautsar adalah sungai di surga, kerJua tepinya adalah

emas, dan dasarnya adalah berlian serta yaquth)' At-Tirmidzi

berkata, "Hadits ini hasan shahih." Sementara dalam Shahih Muslim

dari Al Mukhtar bin Fultul dari Anas, *'t y iu' ,p 4t y ;; r;E

#ul,i6 rar ;*,6-',r3tb16 ,riifi ,(J;3,;ite't! ,1,ai1t;t^ s1

\i *)u1, j'.t P 6fi J\;'Ftt'!Wi r];y,/|r *'jt i' ra ,r-p .i,t';

ii"e'f pt 1? * jt 9.e':"# fry ,',)6 .&1 d'-r':':li,r ,uij :";'F

tqt ir rff * (Ketika kami di sisi Rasulutlah SAW riba-tiba beliau

terkantuk sekali anggukan. Kemudian beliau mengangkat kepalanya

sambil tersenyum. Kami berkata, "Apakah yong membuatmu tertawa

wahai RasulullahT" Beliau bersabda, "Telah turun surah kepadaku."

Lalu beliau memb ac a, " Bi smillaahiru ahmaanirr ahiim. S e s ungguhnya

Kami telah memberikan al ksutsar kepadamu...". Kemudian beliau

bertanya, "Tahukah kamu apakah itu Al Kautsar?" Kami menjawab,

"Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui". Beliau bersabda,

"sesungguhnya ia adalah sungai yang diianjikan Tuhanku kepadaku,

di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak. Ia adalah telaga yang

akon didatangi -untuk minum- oleh umatku pada hari kiamat")-

Kesimpulan apa yang dikatakan Sa'id bin Jubair bahwa

perkataan Ibnu Abbas, "Ia adalah kebaikan yang sangat banyak" tidak

menyelisihi apa yang dikatakan selainnya bahwa maksudnya adalah

sungai di surga, sebab sungai salah satu dari kebaikan yang sangat

banyak itu. Barangkali Sa'id hendak mengisyaratkan bahwa penafsiran

Ibnu Abbas lebih utama, karena lebih luas cakupannya. Namun, telah

dinukil pengkhususannya pada sungai dari lafazh Nabi SAW, maka

tidak boleh berpaling darinya.

Para ahli tafsir menukil lebih dari sepuluh pendapat tentang Al

Kautsar selain dua pendapat di atas. Di antaranya adalah pendapat
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Ikrimah bahwa al kautsar adalah kenabian. Al Hasan berpendapat

bahwa al kautsar adalah Al Qur'an. Sebagian mengatakan al kautsar

adalah tafsir Al Qur'an. Ada juga yang mengatakan al kautsar adalah

islam. Ada juga yang berpendapat al kautsar adalah tauhid, banyaknya

pengikut, sikap mengutamakan orang lain, kedudukan yang tinggi,

cahaya hati, syafaat, mukjizat, pengabulan doa, pemahaman dalam

agama, shalat yang lima waktu.

Pembahasan lebih lanjut tentang al kautsar dan apakah ia haudh

atau bukan, akan dipaparkan pada pembahasan tentang kelembutan

hati.
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rr,j;u=tr 6 qi$--
r0e. suRAn qui yAA AyyuHAL KAAFTRUUN

(AL KAAFIRUUN)

-o 
r.a o .

:Wi 3\,q:',y.{, i}-,}, q) ,t)),,(' <ffi: F> ,i';
* *i 11 :i;'J6) .*,ii-) ;t-+-,Su k,Uir Ur* ,-J,,

tj ;t1t-tb'#i,tr> |* i ,4 U'e,*f l; u1r qoj.,*i

SW o,.:U q\,SSi s et{'0".*) 
',Ss 

.,.!t f : t&t
(ts:

Dikatakan,'Untukmu ogamamu' yakni kekufuran,,dan untukku
agama[kuJ' yakni Islam. Tidak dikatakan'agamaku' karena ayat-ayat
sebelumnya diakhiri huruf 'nrm' maka huruf ya' (yang menunjukkan
kepemilikan) dihapus, seperti pada firman-Nya ,'yahdiin, dan
"yasyfiin". Ulama selainnya berkata, 'Aku tidak menyembah apq yang
kamu sembah'yakni saat ini, dan aku tidak menyambut ajakan kamu
pada sisa umurku, 'dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah',
dan mereka yang mengatakan, 'Dan Al Qur,an yang diturunkan
kepadamu dari Tuhanmu sungguh-sungguh akan menambah
kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka,. (es.
Al Maa'idah [5]: 6a)

Keterangan:

(Surah Qul yaa ayyuhal knafiruun). Ini adalah surah Al
Kaafiruun. Dinamakan juga surah Al Muqasyqasyah, yakni yang
membebaskan dari kemunafikan.
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:i-c,(ir ,rl .r./-'&"ilr iv-y <* d;>;3' <F3-i ts)'iq
ajff"'rclrtr i6 G iqt Uiri (Dikatakan, '(Jntulvnu agamamu' yolmi

kekufuran, 'rJan untukku agama[kuJ' yakni Islam. Tidak dikatakan

'agamaku' karena ayat-ayat sebelumnya di akhiri huruf 'nun' maka

huruf ya' [yang menunjukkan kepemilikanJ dihapus. Sama seperti

pada Jirman-Nya "yahdiin" dan "yasyfiin"). Ini adalah perkataan Al

Farra' sesuai redaksinya.
,16

1r .. irji-3,i 6 &l U ei JUJ (Jlama selainnya berkata, 'Aku

tidak menyembah apa yqng kamu sembah'...). Kalimat 'ulama

selainnya berkata' tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar, dan yang

benar adalah riwayat yang mencantumkannya, karena ini bukan

kelanjutan perkataan Al Farra" tetapi berasal dari perkataan Abu

Ubaidah. Dia berkata tentang firman-Nya, 'i--:11'1 -;;15 t; t}'i'l

*t C o)atb (aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan

kamu bukan menyembah Tuhan yang aku sembah) "Seakan-akan

mereka rnengajak Nabi untuk menyembah sembahan-sembahan

mereka, lalu mereka juga menyembah sembahan beliau. Maka beliau

pun berkata, 'Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah

pada masa jahiliyah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku

sembah pada masa jahiliyah dan Islam, dan aku tidak akan

menyembah apa yang kamu sembah saat ini. Maksudnya, saat ini aku

tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan aku tidak akan

menyambut ajakanmu dalam sisa umurku, yaitu menyembah apayang

kamu sembah dan kamu menyembah apa yang aku sembah."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, dia

berkata, 
'oy ,i*ra'i'x'v6 cU li "6 :*'t y a' op 4.,*7Us

'd:it,i:-i a-Qlr1'ril3'e* reli't+ri'{n ; {orors-orang Quraisy

berkata kepada Nabi SAW, 'Tahanloh cercaan terhadap sembahan-

sembahan kami. Janganlah engkau menyebutnya dengan keburukan.

Jiko engkau tidak melakuknnnya, makn sembahlah sembahan-
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sembahon kami satu tahun dan knmi akan menyembah sembahanmu

satu tahun (berikutnya)'. Maka turunlah surah tersebut). Dalam sanad

hadits ini terdapat Abu Khalaf Abdullah bin Isa, dia seorang periwayat

yang lemah.

Catatan

Imam Bukhari tidak menyebutkan hadits marfu'dalam surah ini,
padahal mungkin dimasukkan didalamnya hadits Jabir yang

diriwayatkan Imam Muslim. )t*St d't ei; *t iO .n' ;- Ttbt
3-;ikt'1-j"|e:oi;<ir 6: U""lt {Sesungguhnya nabi SAW membaca

pada dua rakaat setelah thawaf 'qul yaa ayyuhal kaafiruun' dan'qul
huwallaahu afuad). Al Ismaili bahkan mengharuskannya bagi Imam

Bukhari. Dih berkatapada tafsir surah Wattiin Wazoituun ketika Imam

Bukhari menyebutkan hadits Al Bara', 'Sesungguhnya Nabi SAW

membacanya pada shalat Isya', "Tidak ada makna penyebutan hadits

itu di tempat ini. Jika tidak, maka ia berkonsekuensi menyebutkan

semua hadits yang menjelaskan bahwa beliau membacanya, pada

tafsir surah yang dimaksud.
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t,l\,^,;\;\i) ){;/
110. SURAH IDZAA JAA'A NASHRULLAAHI

(AN-NASHR)

1. Bab

,\ , , . d // 
^

^t 
JLe Ct ,p t^ :Uu (! ;ut e, a-x1 ,f oi_,* e

.l

JA \l <&tt iu' ]* ,V ttl) ry'U;'olr 1,X.iU *'t ^lt
J'pt [iur 

':l"r:; :6., Jt;:.*, :raa

4967. Dari Masruq, dari Aisyah RA, dia berkata, "Nabi SAW
tidak pemah mengerjakan shalat 

-setelah 
turun ayat 'Apabila telah

datang pertolongan Allah dan kemenangan'- melainkan beliau

mengucapkan,'Maha Suci Engkau Tuhan knmi dan dengan memuji-

Mu, Ya Allah, ampunilah aku'."

2.Bab

^r\r,ltt 1-; itt Jyr,-rtf :L:JU (r" .lur

- .6. ( ! ,,. z ,z.z c!l+.; r+lJl d,Ul-.*,

,il'-lt J':V d'yst'"6Jlt r.!.{.=,'1
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4968. Dari Masruq, dari Aisyah RA, dia berkata, "Biasanya

Rasulullah SAW memperbanyak mengucapkan saat ruku' dan

sujudnya, 'Maha Suci'Engkau, Ya Allah Tuhan komi dan dengan

memuji-Mu. Ya Allah, ampunilah aku', beliau menakwilkan Al

Qur'an."

Keterang+n:

(Sur ah idzaa j aa' a nashrull aah. B ismillaahirr afomaaniru ahiim).

Ini adalah surah An-Nashr. Pada selain riwayat Abu Dzar tidak

mencantumkan basmalaft. An-Nasa'i meriwayatkan dari hadits Ibnu

Abbas bahwa ia adalah surah Al Qur'an yang terakhir turun.

Sementara pada tafsir surah Baraa'ah (At-Taubah) dijelaskan bahwa ia

adalah surah yang terakhir turun. Untuk menggabungkan keduanya

bahwa surah An-Nashr adalah surah yang terakhir turun secara

lengkap, berbeda dengan surah Baraa'ah seperti yang telah dijelaskan.

Dikatakan bahwa surah An-Nashr turun pada hari Kurban saat

Nabi SAW berada di Mina ketika haji Wada'. Menurut sebagian

pendapat, Nabi SAW hidup selama 81 hari setelah turunnya ayat ini.

Hal ini tidak menafikan pendapat, lain karena adanya perbedaan

pendapat tentang waktu wafatnya beliau. Dalam riwayat Ibnu Abi
Hatim dari hadits Ibnu Abbas disebutkan, "Nabi SAW hidup selama 9

malam setelah ayat itu turun." Menurut Muqatil, hanya 7 malam. Ada

pula yang mengatakan 3 malam. Bahkan ada yang mengatakan hanya

3 jam. Namun, pendapat terakhir. ini tidak benar. Ibnu Abi Daud

menyebutkan dalam kitab Al Mashahif melalui sanad yang shahih darr

Ibnu Abbas bahwa dia biasa membacanya "idzaa 1'aa'a fathullaahi
wanneshr".

Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang

komitmen Nabi SAW dalam membaca tasbih, tahmid, istighfar, dan

selainnya saat ruku' dan sujud. Dia mengutipnya melalui dua jalur.

Pada jalur pertama ditegaskan bahwa Nabi SAW senantiasa
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melakukan demikian sejak surah ini turun. Sementara pada jalur kedua

disebutkan bahwa beliau SAW menakwilkan Al Qur'an. Hal ini telah

dijelaskan pada pembahasan tentang shalat. Makna perkataannya,

"menakwilkan Al Qur'an" yakni mengamalkan apa yang

diperintahkan berupa tasbih, tahmid, dan istighfar pada waktu dan

kondisi yang paling berharga.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur lain dari Masruq, dari

Aisyah, disertai tambahan, )U t fi Wtt tll.d, C.';i ,fi e"uy,
,k'iit Aii'., .1,'H ;q Ulr,,a,d qii : ltt',i)*,i1,:y)J.irr iqi!
*t?li' f,-: d. u*t;"r,.,r-iJr 'c;-f; (Tanda pada umatku yang

diperintahknn Rabbku padaku, apabila aku melihatnya maka aku

harus memperbanyak mengucapkan 'subhanallah wa bihamdihi wa

astoghfirullah wa atuubu ilaihi' [Maha suci Allah dengan memuji-

Nya, oku mohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanyaJ.

Sungguh aku telah melihat pertolongan datang. Kemenongan itu
adalah pembebasan kota Makkah. Aku juga telah melihat manusio

masuk dalam agama Allah berbondong-bondong).

Ibnu AI Qayyim berkata di kitab Al Huda, "Seakan-akan beliau

menyimpulkannya dari firman-Nya, lTLLti (dan mohonlah ampunan

kepada-Nya). Karena beliau menutup segala urusan dengan istighfar.

Selesai salam dalam shalat beliau mengucapkan 'astaghfirullaah' (aku

mohon ampunan kepada Allah) tiga kali. Apabila keluar dari tempat

buang air beliau mengucapkan'ghufraanakn' (kumohon ampunan-

Mu). Lalu dinukil juga perintah memohon ampunan ketika

menyelesaikan manasik. Allah berfirman dalam surah Al Baqarah ayat

199, trrr tlrile",rlirr-iJ' ',ttii* qtryi j (Kemuatan bertolaklah

kamu dari tempat bertolal*tya orang-orang banyak [ArafahJ dan

mohonlah ompun kepada Allah). Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal itu

dapat disimpulkan juga dari firman Allah dalam ayat terakhir surah

An-Nashr, , lV ow3 'o!1(sesungguhnya Dia Maha Penerima taubat).
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Oleh karena itu, jika selesai wudhu beliau mengucapkarr^, gt gi;ir i{tlr
$,f*3r (Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yqng

bertaubat).

3. Firman Allah, Ary( drr g{r e "bU urtit ,;-Yy

"Dan kamu lihat manusia masuk ogo*o eaoh dengan berbondong-

bondong." (Qs. An-Nashr [110]: 2)

l?',*'&:L ^-?nr t'';Li utz it,f i i'; r
J :J6 ,#rt G.:LJ\ U ,io (E,,lirt: y,'H'6 rtl1 ,;V

^JL?nt j* )Aar.p'ri,li ilsttV i.rt" J*
l//a *;1*'

4969. Dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas, "Sesungguhnya

Umar RA bertanya kepada mereka tentang firman Allah, 'Apabila

telah datang pertolongan Allah dan kemenangan'. Mereka berkata,

'Penaklukan negeri-negeri dan istana-istana'. Dia berkata, 'Apa yang

engkau katakan wahai Ibnu Abbas?' Dia berkata, 'Tentu, atau

penrmpamaim yang dibuat untuk Muhammad SAW, beliau telah

diberi kabar tentang kematiannya'. "

Keterangan:

(Bab firman-Nya, "Dan engknu melihqt manusia masuk dalam

agama Allah dengan berbondong-bondong"). Disebutkan hadits Ibnu

Abbas bahwa Umar bertanya kepada mereka tentang firman-Nyu, tit,

#t) lr't-' ,E@pabila datang pertolongan Allah dan kemenangan).

Hal ini akan saya jelaskan pada bab berikutnya.
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4. Firman lnan,(rii o€ qi'riibti oL &t .'# " Maka

"Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun

kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat."

(Qs. An-Nashr [110]: 3)

:rh' o1 -,.()t /81 q ttl1,,r-it 1, ,t 6.
-Le -.rleJ(>.J

Tawwaab artinya banyak menerima taubat hamba-hamba. Jika

kata 'tawwab' dikaitkan dengan hamba, maka artinya orang yang

bertaubat dari perbuatan dosa.

^*hr )* At Jy., Fi'r; :i-fi tJ* r; :Jti,y 'tji'# ;+i {\?'u,i d0 yt';;it* riy:J$ .{ *i *)
- ,f q Pi c ,'r* iirx .r1,rr: ;;t{ iy.i'v;,-,t't.)., *^!v

'" ,'
.Jtr

4970. Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"Biasanya Umar memasukkanku bersama para syaikh (tokoh-tokoh)
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perang Badar. Seakan-akan sebagian mereka merasa kurang senang,

maka dia berkata, 'Mengapa engkau memasukkan anak ini bersama

kami, padahal kami memiliki anak-anak yang sepertinya?' Umar

berkata, 'Sesungguhnya dia seperti yang kalian ketahui'. Pada suatu

hari Umar memanggilnya dan memasukkannya bersama mereka. Aku
tidak rnelihat/menyangka bahwa dia memasukkanku pada hari itu
melainkan untuk memperlihatkan kepada mereka. Umar berkata, 'Apa

yang kalian katakan tentang firman Allah, 'Apabila datang

pertolongan Allah dan kemenangan'. Sebagian mereka berkata, 'Kita
diperintah memuji Allah dan mohon ampunan kepada-Nya apabila

kita diberi pertolongan dan kemenangan'. Sebagian lagi diarn tidak

mengatakan sesuatu. [Jmar berkata kepadaku, 'Apakah seperti itu yang

engkau katakan wahai Ibnu Abbas?' Aku berkata, 'Tidak'. Umar

berkata, 'Apa yang engkau katakan?' Aku berkata, 'Ia adatah ajal

Rasulullah SAW yang Dia beritahurkan kepadanya. Aliah berfirman,

'Apabila telah datang pertolongan dan kemenangan -itulah tanda

kematianmu-rnaka bertasbihlah memuji Tuhanmu dan mohonlah

ampunan kepada-|Vya, sesungguhnl,a Dia Maha Penerima taubat'.

Umar berkata, 'Aku tidak mengetahui dari surah itu selain apa yang

engkau katakan'."

Keterangan Hadits

(Bab /irman Allah, "Bertasbihlah memuji Tuhanmu dan

mohonlah ampunan kepada-Nya, sesungguhnya Dia Maha Penerima

taubat." Tawwaab artinya yang banyak menerima taubat hamba-

hamba. Jika kata 'tawwaab' dikaitkan dengan hamba, maka artinya

orang yang bertaubat dari perbuatan dosa). Ini adalah perkataan Al
Farra'.

):,i.l[J;1; ,*tt""fr og (Biasanya (Jmar memasukkanku

bersama para syaikh [tokoh+okoh) perang badar). Maksudnya, kaum

Muhajirin dan Anshar yang ikut dalam perang Badar. Salah satu
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kebiasaan Umar adalah mempersilahkan orang-orang untuk masuk

kenemuinya sesuai kedudukan dan keutamaannya. Untuk itu,

terkadang dia memasukkan bersama penduduk Madinah orang yang

bukan dari kaiangan mereka, jika orang itu memiliki kelebihan.

Ar&bX. oKo 6ea*an-aknn sebagian mereka kurang senang).

Yakni marah. Kata wajada berarti marah, cinta, tidak butuh,

mendapatkan (baik yang didapatkan itu adalah hewan yang tersesat,

sesuatu yang dicari, manusia, atau selain itu).

tj,.igi at G; rjh ];,i l. (Mensara engkau memasukkan anak

ini bersoma kami sementara knmi memiliki anak-anak yang

sepertinya?). Dalam riwayat Ibnu Sa'ad dari jalur Abdul Malik bin

Abi Sulaiman dari Sa'id bin Jubair disebutkan, if$t'A"d$i Ot{

,r+ {1 u:ri\1rt' * ,* rsl+s (beberapa orang kaum Muhajirin

merasa kurang senong [marahJ terhadap Umar atos sikapnya

mendekatkan trbnu Abbas). Kemudian dalam kitab Tarikh karya
Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah, disebutkan dari Ashim bin
Kulaib, dari bapaknya, sama seperti itu disertai tambahan, '; otS t'lui :a$ j;.r a;.eii ,t:j}+; p :s'* '&U l$k- e '&.t'ai a;1

l,,rr p< ;jkb|;!U* $;,Sap tl*i":;.a'eSrissLf i#i,'.&
'# ((Imar memerintahkannya (Ibnu Abbas) agar tidak berbicara

hingga mereka berbicara. Lalu dia bertanya mereka tentang sesuatu

tapi mereka tidak menjawabnya dan dijowab oleh lbnu Abbas. Umar

berkata, 'Apakah knlian tidak mampu untuk menjadi seperti anak ini?'
Kemudian Umar berkata, 'Biasanya aku melarangmu untuk

b erb ic ar a, s ekar ang b er b ic ar al ah b er s ama mer e ka' .).

Adapun yang dimaksud 'sebagian orang' pada hadits tersebut

adalah Abdunahman bin Auf Az-Zt:ltri (salah satu di antara sepuluh

orang yang dijamin masuk surga). Hal ini disebutkan secara tekstual

oleh Imam Bukhari pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian
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dari S1'u'bah, dari Abu Bisyr -melalui sanad seperti di atas-, '# ttl
*l*iai a ;4,o'9 i i;?t * U',Sul ,,r(e Jt ,;.i (Biasanya (Imar

mendekatkan lbnu Abbas. Maka Abdurrahman bin Auf berkata

kepoclanya, 'sesungguhnya kami mempunyai anak-anak yang

sepertinya'.). Maksudnya, sepertinya dari segi usia, bukan dalam hal

keutamaannya dan hubungan kekerabatannya dengnn Nabi SAW.

Namun, saya tidak mengetahui Abdunahman bin Auf memiiiki

seorang anak yang seusia Ibnu Abbas, sebab anaknya yang paling tua

bernama Muhammad, yang juga menjadi nama panggilannya, tetapi ia

meninggal sat masih kecil. Adapun di antara anak-anaknya yang hidup

di masa khilafah Umar adalah ibrahim bin Abdurra.hman. Dikatakan

dia dilahirkan pada masa Nabi SAW. Jika demikian, dia tidak sempat

hidup pada masa Nabi, kecuali hanya satu atau dua tahun, sebab

bapaknya menikahi ibunya setelah pembebasan kota Makkah. Dengan

demikian, ia lebih muda sekitar 10 tahun daripada Ibnu Abbas.

Barangkali yang dia maksud 'serupa' di sini bukan dari segi usia. Atau

mungkin perkataannya 'kami memiliki' maksudnya adalah mereka

peserta perang Badar yang memiliki anak seusia Ibnu Abbas.

6, '- a

,". '"tt t-i F 'fit,'i* )tlb (Llmar berkata, "sesungguhnya dia

seperti yang telah kamu ketahui".). Dalam pembahasan perang Al

Fath dikutip melalui jalur ini, 'e";+'4 (Sesungguhnya dia

termasuk orang yang telah kamu ketahui). Dalam riwayat Syu'bah

disebutkan , iifi'* ;4'031 lSesungguhnya dia seperti yang telah kamu

ketahui). Umar hendak mengisyaratkan hubungan kekerabatan Ibnu

Abbas dengan Nabi SAW, atau tentang pengetahuan dan

kecerdikannya. Abdunazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Az-

Z\hridia berkata, :Jti tab g.t 9U g *e.1 ;U ti,';"1,;:17r$t'Sa

\"fL $tt i\"F 6cJ,{'01 ,S:1$it e €$ (orang-orang Muhaiirin

berkata kepada (Jmar, 'Tidakkah engkau memanggil anak-anak kami

sebagaimana engkau memanggil lbnu Abbas?' Dia meniawab, 'Dia itu
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remaja tetapi telah dewasa. Dia memiliki lisan yang lihai dan hati

yang memahami).

Al Khara'ithi meriwayatkan di kitab Makarimul Akhlaq dari
jalur Asy-Sya'bi, dan Az-Zubair bin Bakkar dari Atha' bin Yasar,

keduanya berkata, tFJ r,I ,'',Jr:4 :# $'5.|t ti;bt.,y.) c$t|5r3
t3.i-{ + #"13 ,r|,t-i e:rb U.W \:J ,tl ii @t Abbas berkata kepada

anaknya, 'sesungguhnya orang ini -malrsudnya 
Umar-

mendekatkanmu, maka janganlah engkau membongkar rahasinya,

jangan menggunjung seorang pun di sampingnya, daniangan sampai

ia mendengar kedustaan darimu'.). Dalam riwayat Atha' bagian ketiga

diganti, i 1b UU" e :f)iy r't (Jangan engkau memulai sesuatu

hingga dia bertanya kepadamu).
. t-z t ',. 

"i('# iJr3i, {iCts rb* (Pada suatu hari dia memanggil dan

memasukkannya bersama merekn). Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan, oiil-j (memanggilnya). Sementara dalam pembahasan

perang Al Fath disebutkan , nlte ,;tb':'i ?'i ori "i6n (Pada suatu hari

beliau memanggil mereka dan memanggilmu bersama tnereka).

4.) Y; 1l tcu t i d ak m e I i ha t / m e ny a ngka) . P ada pembahasan peran g

Al Fath dari riwayat Al Mustamli disebutkan "uriituhu", tetapi

keduanya memiliki makna yang sama.

&;\t (Urtrtnksn untuk dia perlihatknn kepada mereka).

Pada pembahasan perang Al Fath ditambahkan, ,; (dariku), yakni

sama seperti iimu yang dia lihat padaku. Sementara dalam riwayat

Ibnu Sa,ad, dia berkat a, {L-2i 
-o*f 

J'ii i-rJ' &"* ,it.r;1

(Ketahuilah, sungguh hari ini aku aknn memperlihatkan kepada

kalian sesuatu yang dapat kalian jadikan untuk mengetahui

keutamaannya).
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=;tt1 ilt'*JiErit.,iuil' ),i'etjrfrG (Apo yang katian

katakan tentangfirman Allah, "Apabila datang pertolongan Allah dan

kemenangan".). Dala:orr pembahasan perang Al Fath disebutkan, ,-?
it't;t g- (HinSSa dia menyelesaiknn ayat).

t..;i,b *J ri"-,al rS1 Gpabita kita diberi pertolongan clan

dimenangkan). Dalamriwayat di bab sebelumnya disebutkan , g ,f1A

;|"at1 i;,t:,tSt (Mereka berkata, 'Penaklukan negeri-negeri dan istana-

istana'.).
o. 

'.. ','. o I I ".. 
'zuii Ji H d--6,'c-S ',') (Sebagian mereka diam tidak

mengatakan sesuatu). Dalam pembahasah perang Al Fath disebutkan,

\*'&;;.J{ il \i ey I ;il l$'1 lsenagian mereka berkata, 'Kami

tidak tahu' atau sebagian mereka tidak mengatakan sesuatu).

berkata kepadaku, "Apakah seperti itu yang engkau katakqn wahai

Ibnu Abbas?" Aku berkata, "Tidak!" Dia berkota, "Apa yang engkau

katakan?"). Dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan, Ctio i) U,',,c'Jtii
i4 r;1:SG ,b'n-,#ti ,,Sui t"J5jj1i 1{lmar berkata, 'Wahai lbnu

Abbas, tidakkah engkau berbicara?' Dia berkata, 'Allah

memberitahukan kepada beliau knpan akan meninggal. Alloh
berfirman,'Apabila telah datang...' .).

#tt itt'.-bi twia r51@pabila datang pertolongan Atlah dan

kemenangan). Padapembahasan perang Al Fath ditambahk un, i&j'g9

(P e mb e b as an ko t a Makkah).

3l+i a;'le Uii lttu adalah tonda ojalnya). Dalam riwayat lbnu

Sa'ad, ?4, €r.'$jfi'4 1ia adolah tandamu dalam kematian).

Sementara pada bab sebelumnya disebutkan, "Ajal atau perumpamiuul

yang dibuat untuk Muhammad SAW, diberitahukan kematiannya
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kepada beliau." Atha' bin As-Sa'ib melakukan kesalahan ketika
meriwayatkan hadits ini dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia
berkata, "Ketika turun ayat'Apabila datong pertolongan Allah dan
kemenangan', maka Nabi SAW bersabda, ,* .t4 (Aku tetah

diberi tohu tentang kematianku). Riwayat ini dikutip Ibnu Iv{ardawaih
rnelalui jalurnya. Namun, yang benar adalah riwayat Habib bin Abi
Tsabit yang terdapat di bab sebelumnya, L-e6 at # eiiberitahukan

kep a dany a t e nfan g kemat i an dir iny a).

Ath-Thabarani meriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia

berkata, tt f a, .,l2 br J-r-i jl4 <Utt yt Y'G r5)y ,U1il
:-tt fi ,/,rir4it.'A oe 6'*\'itii, ,:o* (Ketika turun ,apabita

datang pertolongan Allah dan kemenangan'maka telah diberitahuknn
kepada R.asulullah sAW tentang kematiannya. Beliau pun semqkin
bersungguh-sungguh dalam urusan akhirat dibandingkan
sebelumnya). Imam Ahmad menukil dari Abu Razin dari Ibnu Abbas,
dia berkata ,'o-* fl4 oi f il A (Ketika ayat itu turun, beliau

pun mengetahui telah dikabari tentang kematiannya). Sementara Ibnu
Abi Ya'la mengutip dari hadits Ibnu Umar, 

7t1-i 
t;1( eir'pt :*Uj

itslr {( *3 * nt & n, JhJ*,1r.jt y e*;jlt(surahini
turun dipertengahan hari-hori tasyriq saat haji wada,. Malu
Rasulullah SAW mengetahui bahwa itu adalah haji Wada,

[perpisahanJ).

Saya ditanya tentang perkataan Al Kasysyaf, "Surah An-Nashr
turun pada hari-hari Tasyriq ketika haji Wada', lalu bagaimana
sehingga dimulai dengan kata'idza' (apabila) yang menunjukkan
peristiwa akan datang?" Saya pun memberi jawaban paling lemah
yang dia nukil. Kalaupun hal itu benar, maka syarat tersebut belum
sempuma dengan adanya pembebasan kota Makkah, karena datangnya

manusia berbondong-bondong masuk Islam belum terlaksana
semuanya, maka syarat itu tetap berlaku di masa yang akan datang.
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Ath-Thaibi menyebutkan juga pertanyaan itu, lalu memberi dua
jawaban. Pertama, kata 'idza' (apabila) terkadang bermakna 'ketika',
seperti pada firman-Nya, 'rt;U,t'jlttiyj (dan ketika mereka melihat

perdagangan). Kedua, sesungguhnya kalam Allah adalah qadim
(sudah ada pada zaman azali). Namun, kedua jawaban ini masih perlu
ditinjau kembali.

JJ-ii 
- 

rl (Kecuali apa yong engkau kntokan). Dalam

pembahasan perang Al Fath disebutkan , # C\1 lXecuali apa yang

engkau ketahui).Imam Ahmad dan Sa'id bin Manshur menambahkan

dalam riwayat keduanya dari Husyaim, dari Abu Bisyr, GS t"#'Jt;l
oi;6'J e d:i:t ((Jmar berkata, ,Bagaimana kamu mencelaku

karena mencintai opo yong kamu lihat'.). Sementara dalam riwayat
Ibnu Sa'ad disebutkan bahwa umar bertanya juga pada mereka saat itu
tentang lailatul qadar. Lalu disebutkan jawaban Ibnu Abbas dan

analisa hukumnya serta legitimasi Umar atas perkataannya.

Pada pembahasan terdahulu telah disebutkan kisah lain antara

Ibnu Abbas dan Umar di akhir tafsir surah Al Baqarah. Namun,
mereka menjawab dengan perkataan, "Allah lebih mengetahui." Maka
Umar berkata, "Katakanlah, 'kami mengetahui atau kami tidak
mengetahui'. Ibnu Abbas berkata, 'Dalam diriku ada sesuatu

tentangnya'."

Pelaiaran vans dapat diambil

l. Keutamaan yang sangat nyata bagi Ibnu Abbas serta pengaruh

doa Nabi SAW untuk mengajarinya takwil dan memberinya

pemahaman tentang agam4 seperti disebutkan pada pembahasan

tentang ilmu.

2. Seseorang boleh menceritakan tentang dirinya dalam hal seperti

ini untuk menampakkan nikmat Allah atasnya, dan

memberitahukan kedudukannya pada orang lain agar
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J.

diperlakukan sebagaimana mestinya, serta tujuan-tujuan lain

yang baik, bukan untuk menyombongkan diri dan berbangga-

bangga.

Diperbolehkan menakwilkan Al Qur'an menurut isyarat yang

dipahami. Namun, yang mampu berbuat demikian hanyalah

mereka yang memiliki ilmu yang sangat dalam. Oleh karena itu,

Ali RA berkata, "Atau pemahaman yang diberikan Allah kepada

seseorang tentang Al-Qur' an. "
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,/4
A r\ fr6io (J.

7i/

111. TABBAT YADAA ABII LAHABI WATABB
(AL-LAHAB)

,t o/ t ,o -, r,:i*$ ctsllr,.-* :,+(;

Tab aab artinya kerugian. Tatbiib artinya kehancuran/kebinasaan.

1. Bab

:"*{; rl iJrs fi,i; ii,r

GLti'd$

4971. Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata,

"Ketika turun 'Dan berilah peringatan keluargamu yang paling dekat,

dan kelompokmu di antara mereka yang ikhlash', Rasulullah SAW

keluar hingga naik ke Shafa, lalu berteriak, 'Yaa shabahaah'. Mereka

bersabda, 'Siapa ini?' Mereka pun berkumpul kepadanya. Beliau

bersabda, 'Bagaimana pendapat knlian jika aku mengabarkan bahwa

pasukan berkuda keluar dari balik bukit ini, apakah kalian

membenarkanku?'Mereka berkata, 'Kami tidak pernah mencoba dusta
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kepadamu'. Beliau bersabda, 'Sesungguhnya aku adalah pemberi

peringatan dihadapan adzab yang pedih'. Abu Lahab berkata,

'Binasalah kamu, kamu tidak mengumpulkan kami kecuali untuk ini?'

Kemudian dia berdiri. Maka turunlah ayat,'Binasalah kedua tangan

Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa', yakni sungguh binasa.

Demikian dibaca oleh Al A'masy pada hari itu."

Keterangan:

(Sur ah Tabb at yadaa ab ii lahab. Bismill aahirr ahmaanirr ahiim).

Pada selain riwayat Abu Dzar tidak mencantumkan basmalah. Abu
Lahab adalah Ibnu Abdul Muththalib. Namanya adalah Abdul Uzza,

dan Ibunya adalah Khuza'iyah. Dia dipanggil Abu Lahab, karena

mungkin anaknya bernama Lahab, atau mungkin karena roman

pipinya yang sangat merah. Al Fakihi meriwayatkan dari jalur
Abdullah bin Katsir, dia berkata, "Dia dinamai Abu Lahab. karena

wajahnya putih bersih karena ketampanannya." Temyata hal itu
bersesuaian dengan akhir urusannya, yaitu dia akan masuk api yang

berkobar-kobar. Oleh karena itu, dalam Al Qur'an disebutkan

panggilannya bukan namanya. Disamping itu, nama panggilannya

lebih masyhur selain bahwa nama aslinya menggunakan nama patung.

Hal ini tidak dapat dijadikan hujjah bagi mereka yang

membolehkan memberi nama panggilan orang musyrik secara mutlak.
Bahkan pembolehan ini terbatas jika tidak menunjukkan pengagungan

atau sesuatu yang mengharuskannya. Al Waqidi berkata, "Abu Lahab

adalah manusia paling memusuhi Nabi SAW. Hal itu dikarenakan

Abu Thalib berkelahi dengan Abu Lahab. Namun, Abu Lahab ternyata

lebih unggul dan dia menduduki dada Abu Thalib. Saat itu Nabi SAW

datang dan memegang pinggul Abu Lahab, lalu membantingnya ke

tanah. Abu Lahab berkata kepadanya, 'Kami berdua adalah pamanmu.

Mengapa engkau melakukan hal ini kepadaku? Demi Allah, hatiku

tidak akan mencintaimu selamanya'." Peristiwa ini berlangsung

sebelum kenabian.

FATIIUL BAARI - 643



Ketika Abu Thalib meninggal, saudara-saudara Abu Lahab

berkata kepadanya, "Sekiranya engkau mendukung putra pamanmu

niscaya engkau adalah manusia paling berhak atas hal itu." Abu Lahab

bertemu Nabi SAW dan bertanya tentang leluhurnya, rnaka Nabi

menjawab mereka tidak menganut agama. Mendengar hal itu Abu

I-ahab marah dan terus menerus memusuhi beliau. Abu Lahab

meninggal setelah peristiwa Baclar. Dia tidak menghadiri perang

Badar, tetapi hanya mengirim pengganti. Ketika sampai kepadanya

apa yang menimpa kaum Quraisy dia pun meninggal karena kalut.

Lr;,L ,q* ,'f :"J'1 lfabba artinya merugi. Tabaab artinya

kerugian). Dalam riwayat Ibnu Mardawaih disebutkan dari jalur lain

dari Al A'masy, "Maka Allah menurunkan "ti) 74 n-'rl r.i-"*
(binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh binasa). Dia

berkata, 'Yakni merugi dan binasa'." Maksudnya, dia merugi serta apa

yang diusahakannya, yaitu anaknya. Abu Ubaidah berkata tentang

firman-Nya dalam surah Al Mukmi n ayat 37. # e|lrl.o'P"i ii; U':

(dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian),

yakni kebinasaan.

"r,l,t-.3 :L-Z (fatbiib artinya kehancuran). Abu Ubaidah berkata

tentang firman-Nya dalam surah Huud ayat 101, # p ;"fitil1
(Dan sembahan-sembahan itu tidaklah menambah kepada mereka

ke cual i ke b i nas aan b e I aka), yakni kehancuran.

'a--h,|l'u.:,F\i ar$b, tuitUl6j j,t rir h' q't t# it f
'dtl+Jt'e (Dari lbnu Abbas RA, diq berkata, "Ketika turun'dan

berilah peringatan keluargamu yong dekat dan kelompokrnu di antara

mereka yang ikhlash"). Demikian tercantum dalam riwayat Abu

Usamah dari Al A'masy. Pembahasan tentang ini sudah dipaparkan

pada tafsir surah Asy-Syu'araa'.
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2. Firman Allah, QS Si iir; e ,*i 6 .J:)

"Dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah

kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan."
(Qs. Al-Lahab [111]: 1-2)

2 O / 
^ 

e 4,

Glgr *: iY crr sL' dt '-'t /V l' f f ). Y.*' ;c
r, o, ! .1, , .. c / / c o

.il; 4 ",r,3$ .i|tb t1-:e'>\:s Jet Jt3'e, 'ot)-b)t
ol " )t d, ., .t,?. o-i 

" Lic,'-, o xi.i',,'-1
fl p5=-*." Jl-'Jl jl 

,*S;iJ.- rl! ;l_rl :Jl,-o.r

'rd 
)y 7tn q+; "S \: ;y ,Ju, e :tiv ro.g:'G

e1 eri t4*> ,|.trr'rirt'J-;:6 J * c; a{t ,-A ;
'6rI J\

4972. Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi

SAW keluar ke Al Bathha'. Beliau naik ke bukit dan berseru, "Yaa

shabahaah." Maka kaum Quraisy berkumpul kepadanya. Beliau

berkata, "Bagaimana pendapat kalian jikn aku ceritakan bahwq

musuh siap menyerang kalian di pagi hari maupun di sore hari,

apakah kalian mempercayaiku?" Mereka berkata. "Ya!" Beliau

berkata, "Sesungguhnya aku pemberi peringatan kalian dihadapan

odzab yang keras." Abu Lahab berkata, "Apakah untuk ini engkau

mengumpulkan kami, kebinasaan bagimu." Maka Allah menurunkan,

" Binasalah kedua tangan Abu Lahab " hingga akhir surah.

Keterangan:

(Bab firman-Nyo, "Dan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanyo

harta bendanya dan apa yang ia usahakan"). Disebutkan hadits

terdahulu melalui jalur lain. Adapun kalimat 'yaa shabahaah' artinya

mereka menyerang kalian pada pagi hari.
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?nr *y, {& /t
,'. 7 . - o 62(:# U,' r't,- c.;)

'r ll

3. Firman Allah, '*45 oti t:)$ u.f'e;'

"Kelak dia akan masuk kr' dolo* api yang bergeiolak-"

(Qs. Al-Lahab [111]: 3)

/ a/, o / c /

,f*J+r
/l

,*;i Y;; \r4)i

4973- Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata,

"Abu Lahab berkata, 'Kebinasaan untukmu, apakah untuk ini engkau

mengumpulkan kami?' maka turunlah, 'Binasalah kedua tangan Abu

Lahab'."

Keterangan:

(Bab firman-Nya, "Dia akan masuk ke dalam api y(tng

bergejolak"). Disebutkan hadits lbnu Abbas secara ringkas, "Abu

Lahab berkata, 'Kebinasaan untukmu, apakah untuk ini engkau

mengumpulkan kami?' maka turunlah, 'Binasalah kedua tangan Abu

Lahab,. " Dalam pembahasan terdahulu saya jelaskan bahwa kebiasaan

Imam Bukhari jika satu hadits memiliki beberapa jalur, maka dia tidak

akan mengumpulkannya dalam satu bab, tetapi membuat untuk setiap

jalurnya satu judul yang sesuai. Terkadang juga dia membuat suatu

judul untuk satu jalur hadits meski tidak ada dalam hadits itu lafazh

yang mendukung judul bab tersebut, tetapi cukup dengan isyarat pada

jalur lain. Ini termasuk salah satu di antaranya'

(i ,*4 I ie \1i:L
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4.Firman AIIah, *J.i,Jt alf.6 i$7:t

"Dan (begitu pula) isterinya, pembawa kayu bakar."
(Qs. Al-Lahab [111]:4)

"f J-i ta,to7 e) #u.# (&t iltX4 :"*r---,'Ju:

' )6',f. C) Yilt e't,F /, *,,: : J;"" t-;
Mujahid berkata: Hammaalatul hathab (pembawa kayu bakar),

aninya menyebarkan adu domba. Fii jiidiha hablun min masad

(dilehernya ada tali dari sabut). Dikatakan, min masad adalah tali yang

kuat. Maksudnya adalah rantai yang ada dalam neraka.

Keterangan:

(Bab "Dan istrinya pembawa kayu bakar".). Abu Ubaidah

berakta, "Isa bin Umar membacanya'hammaalatal hathabi lalu dia

mengatakan bahwa itu adalah celaan baginya." Saya (Ibnu Hajar)
katakan, ulama kufah yang membaca demikian (hammalatal) adalah

Ashim.

Nama istri Abu Lahab adalah Al Aura' yang biasa dipanggil
Ummu Jamil. Dia adalah anak perempuan Harb bin Umayyah

(saudara Abu Sufran). Nama Ummu Jamil ini telah disitir pada tafsir
surah Adh-Dhuha. Sebagian berkata, "Namanya adalah Arwa' dan Al
Aura' adalah gelarnya." Dikatakan lagi bahwa'Aura' bukan namanya,

tetapi dia disebut demikian karena kecantikannya.
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L*r rso g.'i*;W )ri6,',)G :dr,t,_5..i j$U)tls .tS.tl:iUl
(Ketika turun, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh telah
binasa", maka istri Abu Lahab datang. Abu Bakar berkata kepada
Nabi SAW, "Sekiranya engkau menyingkir". Beliau menjawab,

"Sungguh akon dihalangi antara aku dengan dia." Dia pun datang
dan berkatq, "\4/ahai Abu Baksr, sahabatmu telah melecehkanku
(dalam sya'irnya)." Abu Bakar berknta, "Tidak, demi Tuhan

bangunan ini, dia tidak mengucapkan sya'ir dan hal itu tidak pernah
keluar dari mulutnya." Dia berkata, "sungguh engkau benar." Ketiko
telah pulang Abu Bakar berkata, "Dia tidak rnelihatmu." Beliau
bersabda, "Malaikat terus ffienutupiku hingga dia kembali pergi".).
Diriwayatkan juga oieh Al Humaidi, Abu Ya'la, dan Ibnu Abi Hatim,
dari hadits Asma' binti Abu Bakar, sama sepertinya. Sementara A1

Hakim mengutip dari hadits Zaidbin Arqam, *f gri r{ s^lt il A
'#,Uo; 

&:J Qbkt ** yt l.":r'.-ii ,!t^ ftl,^ib1_,/ e..1iil) jS
|)+ €y e-,-fril *; j9, ,*r,, (Ketika turun,',ginoroto't krdr;
tangan Abu Lahab" maka dikatakan kepada istri Abu Lahab,

"Se.rungguhn),o Muhammad telah melecehkanmu". Dia pun datang
pada Rasulullah SAW dan berkata, "Apakah engkau melihat aku
membawa kayu bakar? Atou apakah engkau melihat tali di
leherku? ").

,ir*Jq ,e* ,--biJr l-:W L"-"1+, 'JLIJ 
@,Iujahirt berkata,:\P :

"Hammalatul hqthab [pembawa kayu bakarj artinya menyebarkan

adu clomba). Bagian ini dinukil A1 Firyabi melalui sanad yang
maushul darinya. Sa'id bin Manshur merir.l,ayatkan Cari Muhammad

bin Sirin, dia berkata, "Biasanya istri Atru Lahab melakukan adu

domba antara sahabat-sahabat Nabi SAW dengan kaum musyrikin."
Al Farra' berkata, "Dia mengadu domba hingga terjadilah
permusuhan di antara mereka, maka dia pun diberi gelar sebagai

pembawa kayu bakar."
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'J 

Uiir ii.,'rl.rr er F /.f U J"-yi,y.- tty e
(Fii jiidiha foablun min masad [dilehernya ada tali dari sabutJ.

Dikotalron; min masad adalah tali yang kuat. Mal<sudnya adalah
rantai yang ada dalam nerako). Saya (Ibnu Hajar) katakan, keduanya

adalah perkataan Al Farra' sehubungan firman-Nya 
-"k 

aiu

berkata, "Ia adalah rantai yang terdapat di neraka." Dikatakan "Al
Masad adalah tali yang kuat." Al Firyabi meriwayatkan dari Mujahid

bahwa dia berkata tentang firman-Nya 'f"J+, yakni tali dari

besi." Sedangkan Abu Ubaidah berkata, "Di lehemya terdapat tali dari

api." Adapun arti dasar kata masad dalam bahasa Arab artinya tali
anyaman.
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(xJkl';r,-i'l r-)
112. StiRArr QUL HTTWALLAAHU AHAD

(AL IKHLAASH)

f'), o;")t il

:OUf <'-i> ofi't ,Jd

Dikatakan: Tidak diberi tanda tanwin pada kata afoad, yakni

waahid (satu).

l. Bab

,hr ju i,u'.,:.u', y\, * 4t r; ^p\t *r r;"'; oi?
JL;o-it ri "& lt #j,t); \i'fi l : i;t ;t i;s
't, t;:\,dAti'r"; r;ft: K ;$- J ,l'* Atl,*f
; ,i*sr L'!r 51r, u)i hr 

';,jr ,'i"*'q\ru (1$ .alGy ;'
.Li tV C.'S {r,i'ri "{t f)

4974. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi sAw, beliau bersabda,

,,Allah berfirman, 'Anak keturunan Adam mendustakan-Ku padahal

tidak patut baginya hal itu. Dia mencaci-Ku padahal tidak patut

baginya hal itu. Adapun dustanya kepada-Ku adalah perkatannya,

,Sekali-kali Dia tidak akan mengembalikonku sebagaimana Dia

memulai penciptaanla!. Padahal awal penciptaan tidaklah lebih

mudah bagi-Ku daripada mengembalikannya. sedangkan caciannya
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lre p ada - Ku a dal ah p e r kat oanny a,' All ah me n g amb il / me nj adi lmn anak',
padahal Aht Yang Esa dan tumpuan segala sesuatu, Alru tidak
beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satu pun yang setara
dengan-Ku."

Keteranqan:

(Surah Qul huwallaahu afuad. Bismillahitahmaanirrafuiim).
Surah ini dinamakan juga surah Al Ikhlaash. Disebutkan tentang sebab

turunnya riwayat dari Abu Aliyah, dari Ubay bin Ka'ab, ;$-t:jt'oi
i'rs ,uJ.-t 6'#i ,'r.uil" A, &'e t!6 grrungsrrt nio ororg-

orang musyrik berkata kepada Nabi SAW, ,sebutkanlah nasab
Tuhanmu', maka turunlah surah itu). At-Tinmidzi dan Ath-Thabari
meriwayatkannya disertai tambahan, ll *i, ;d'e & n"ifi 

+" n
,"rJit:F'i *-;iLri",t1 oy-t d;, ,Lritlb:fri1 ri bW
,S:t- t', t (Tidak beranak dan tidak diperanakkan, karena tidak oda

sesuatu yong diperanakkan melainkan akan mati, dan tidak ada
sesuatu yang mati melainkan akan diwarisi. sementara Tuhan kami
tidak mati dan tidak diwarisi. Tidak ada satu pun yang setara dengan-
Nya, serupa atau sebanding). Kemudian At-Tirmidzi
meriuayatkannya melalui jalur lain dari Abu Al Aliyah secara mursal,
lalu dia berkata, "Ini lebih shahih." Namun, riwayat yang maushul
dinyatakan shahih oleh lbnu Khuzaimah dan Al Hakim. Ia memiliki
pendukung dari hadits Jabir yang dikutip Abu Ya'la dan Ath-Thabari
serta Ath-Thabarani di kitabnya Al Mu'jam Al Ausath.

ytt'*f Srt L:Jii-) i'.ij (Dikatakan; tidak diberi tanwin pada kata

'afoad', yolcni waahid [satu!. Demikian dia kutip secara ringkas.
Adapun yang dikatakan Abu Ubaidah adalah, "Allaahu ahadu tidak
diberi tanwin. Kufuan afuad, yakni satu." Humf hamzah pada kata

'afuad sebagai pengganti huruf 'waw' pada kata 'waafoid, karena ia
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berasal dari kata 'wifudah'.Ia berbeda dengan 'afoad yang memiliki

cakupan umurn, karena htxuf 'hamza&'termasuk huruf dasar.

Al Farra' berkata, "Mereka yang membaca tanpa 'tanwin'

mengatakan huruf 'nun' pada kata ini adalah tanda baca (i'rab).

Apabila ia bertemu dengan alif dan lam maka dihapus. Namun itu

bukan suatu keharusan." Bacaan tanpa tanwin dinukil juga dari Nashr

bin Ashim dan Yahya bin Abi Ishaq serta diriwayatkan juga dari Abu

Amr.

Inilah makna perkataan At Farra', "Apabila ia bertemu

dengan..." yakni apabila datang sesudahnya. Ad-Dawudi

mengemukakan pandangan ganjil ketika berkata, "Hanya saia tanwin-

nya dihapus karena bertemunya dua tanda sukun (tanda mati) dan ini

merupakan salah satu dialek."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Abu Al

Yaman, dari S1u'aib, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu

Hurairah. Syu'aib bin Abu Hamzah menukil juga hadits ini dari jalur

lain yang dikutip pula Imam Bukhari dari hadits Ibnu Abbas seperti

telah disebutkan pada tafsir surah Al Baqarah.

ir jr-i 'Jtl p, y \t d* dt'ii. 'te b'r'q:i;":j cj * (Dari

Abu Hurairah RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya

Allah ...,,).Pada pembahasan tentang awal mula penciptaan telah

disebutkan dari riwayat Suffan Ats-Tsauri dari Abu Az-Zinad, "Nabi

SAW bersabda -aku kira beliau mengatakan- Allah berfirman..."

Menurutku, keraguan ini berasal dari Imam Bukhari sendiri.

'-- ' ''' 
-? lirr i6 @llah berfirman, "Anak keturunan Adam;tr !_lr U+_r

mendustakan-Ku..."). Hal ini akan saya jelaskan pada bab berikutnya.
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2. Firman Allah, i'",ell Ai

nAllah adalah ruhan yang bergantung kepada-Nya segara sesuatu,,
(Qs. Al lkhlaash lll2lt 2)

,a. I trtolt gjr-Jr ';;t i ,,!.\ ,fi jv :"At qt4i ,# q?0
i:";

Orang Arab menamai orang-orang mulia di antara mereka'ash-
shamad'. Abu Wa'il berkata, "Ia adalah pemimpin yang memiliki
kekuasaan tertinggi."

;k 'hr 
iu ,*') *ht ,k yt J;, Jv :JGi;.; o_,i *

Gq,iiiEJ ti ,u.t';'& l; *j 'J;,i'6" l, ?; i,
^ 

/ t c1

,nr iir ,i*"oi t5t1i:x r1i, ,ofit;. ts ;+l Ljt,jr;;'ti

4975. Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW
bersabda: Anok keturunan Adam mendustakan-Ku dan tidak patut
baginya hal itu. Dia mencaci-Ku dan tidak patut baginya har itu.
Adapun dustanya kepada-Ku adalah dia mengatakan 'sesungguhnya
Aku tidak aknn mengembalikannya sebagaimana Aku menciptakonnya
pertama kali'. Sedangkan caciannya kepada-Ku adalah dia
mengatakan, 'Allah mengambil anak, padahal Aku adalah Ash-
shamad yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada
satu pun yang setara dengan-Ku. "Tidak beranak dan tidak
diperanakkan dan tidak ada satu pun yang setara dengan-Nya.,, Kata
kufuan. knfii'an, dan kifaa'an adalah sama (artinya).

ry il) ,Li rj;r ,).k lriri'{r'u: t eltru; *, a:.:rj

:rtiyiqr6"s G,ri,:F { ,*lrnir::
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Ketefanean Hadits:

(Bab firman Allah, "Allah adalah Tuhan yang bergantung

kepada-Nya segala sesuatu"). Judul bab ini tercantum dalam riwayat

Abu Dzar.

.t*Jelt !llt--,;i $:,i g;.rti @rang Arab menamai orang-orang

yang mulia/terhormat di antara mereka dengan 'ash-shamad')' Abu

Ubaidah berkata, "Ash-Shamad adalah pemimpin yang menjadi

tumpuan, dan tidak seorang pun di atasnya." Atas dasar ini maka ini

adalah kata kerja yang bermakna objek.

itt.-) olJilt r5!' br S ft $'Sa 6tuWa'il berkata, "Dia

adalah pemimpin yang memiliki kekuasaan tertirtggi). Petnyataan ini

dinukil An-Nasafi di tempat ini, lalu dinukil Al Firyabi melalui sanad

yang maushul dari Al A'masy dari Abu Wa'il. Kemudian disebutkan

juga dari Ashim dari Abu Wa'il dengan menyebutkan Ibnu Ma'sud.

Semua periwayat mengutip sanad hadits di bab ini dari Ishaq bin

Manshur. Sementara Al Mizzi berkata dalam kitabnya Al Athraf,

"Pada sebagian naskah tertulis, 'Ishaq bin Nashr'." Saya (Ibnu Hajar)

katakan, ia terdapat juga dalam riwayat An-Nasafi. Keduanya sama-

sama masyhur sebagai guru Imam Bukhari yang menyampaikan

riwayat-riwayat Abdurr azzaq kepadanya.

|$.5 it *;'tii,T !r oi.k llnak keturunan Adam mendustakan'

Ku padahal ttdak patut baginya hat.itu). Dalam riwayat Ahmad dari

Ab durr azzaq di s ebutk an, 4;l4 6 .l'rS 
(H amb a - Ku t e I ah m e n du s t a ka n -

Ku).

e i 'l-J}3- l, ,#) (Dia mencela-Ku padahal tidak patut

baginya hat itu). Kalimat tersebut tercantum di tempat ini dalam

riwayat Al Kasymihani dan riwayat Ahmad. Namun, ia tidak

tercantum dalam nukilan periwayat iainnya dari Al Farabri, demikian

juga An-Nasafi. Adapun yang dimaksud adalah sebagian anak

keturunan Adam (manusia). Merekalah orang Arab dan penyembah
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berhala serta kaum Dahriyah yang mengingkari hari kebangkitan.
Mereka juga orang Arab, Yahudi, dan Nasrani yang mengatakan
bahwa Allah memiliki anak.

i-Siu. C tyt U ;i,:JA'ol arfl)ai-J5g rli 4aapun dustanya

terhadap-Ku adalah perkataannya, "sesungguhnya Aku tidak akon
me n g e mb a I i kanny a s e b a gaim ana A ku m e nc ip t akanny a p e r t om a kol i,, ).
Demikian yang mereka sebutkan tanpa menyebutkan huruf/a'yang
merupakan kelengkapan kalimat yang dimulai dengan kata amma.
Sementara dalam riwayat Al A'raj pada bab sebelumnya disebutkan,

€lU ri'P Uqilii5j $ii (moka odopun dustanya kepada-Ku adalah

perkataannya 'sekali-kali Dia tidak aknn mengembalikanku,).
Sedangkan dalam riwayat Ahmad disebutkan, $1:, ;. g Ury ,',5* oi
(Dia mengatakan, "Maka hendalcnya Dia mengembalikan kami
sebagaimana Dia memulai [penciptaanJ kami,). Kemudian dalam
riwayat Al A'raj pada bab sebelumnya disebutkan, '\,*ur,*ltiii'uii,

:.tbt n'"j;ffidaktah awal pertciptaan lebih mudsh bagi-Ku

daripada mengembalikannya). pembicaraan tentang kata,ahwan,
(lebih mudah) telah dijelaskan pada pembahasan tentang awal mula
penciptaan, dimana sebagian mengatakan maknanya adalah hayyin
(mudah).

',-jrt'.-J:r'JJ.i lJ gii' t;,#)t $?s @tulah Ash_shamad [tempat
bergantungnya segala sesuatuJ yang tidak beranak dan tidak
diperanakkan). Dalamriwayat Al A'raj disebutkan, uriir i:*Sr',t-\t Ui1

'*J'i'JJry FJ (Akutah Yang Esa, tempat bergantung, yang tidak

beranak dan tidak pula diperanakkan).

".i;i ttX ,t.',fJ" ls Giaot ada satu pun yang setara dengan-Ku).

Demikian yang dinukil mayoritas periwayat, yang disesuaikan dengan
pola kata sebelumnya. Sementara dalam riwayat Al Kasymihani
disebutkan,ii L*- rJi ftidak ada bagi-Nya), yakni dalam konteks
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pengalihan pembicaraan. Demikian pula dalam riwayat Al A'raj, iJ.1

d)#J- (dan tidak ada bagi-Ku) setelah lafazh,4"f (Dia tidak

beranak), juga dalam bentuk pengalihan

Oleh karena Tuhan adalah wajib ada-Nya dan telah ada sejak

azali sebelum adanya segala sesuafu, sedangkan segala yang

dilahirkan adalah baru, maka hilanglah sifat kebapakan dari-Nya. Lalu

karena Dia tidak menyerupai sesuatu ciptaan-Nya dan tidak pula

sejenis sehingga ada pasangan dari jenis-Nya lalu terjadi keturunan,

maka hilang juga sifat anak dari-Nya. Dalam hal ini termasuk firman-

Nya, q-u-e 'e-J'65 l, U')'ri L,tgJ- ufi lbagatmana Dia memiliki anak

sementara tidak memiliki istri).

Pada tafsir surah Al Baqarah sudah disebutkan hadits Ibnu

Abbas yang semakna dengan hadits Abu Hurairah di atas. Hanya saja

pada bagian akhir disebutkan, "Maha Suci Aku untuk mengambil istri

atau onak" sebagai ganti, "Dan aku adaloh Yang Esa lagi shamad...."

Hal ini dipahami bahwa kedua sahabat ini sama-sama menghafal di

akhir hadits apa yang tidak dihafal oleh sahabatnya. Dari hadits ini

disimpulkan bahwa seseorang yang menisbatkan orang lain kepada

perkara yang tidak patut baginya, bisa dikatakan telah mencelanya.

"-ttiG t 4r, rik 6oto 'kufuan', 'kafii'on' dan 'kifaa'an'

adalah semakna). Yakni memiliki makna yang sama, dan ini adalah

perkataan Abu Ubaidah. Al Farra' berkata, "Kata'kufuan'boleh diberi

tanda dhammah (kufuan) dan boleh juga tidak diberi tanda sukun

(kufwan)." Saya (Ibnu Hajar) katakan, bacaan dengan tanda dhammah

merupakan qira'ah jumhur. Sementara Al Hafsh memberi tanda

'fathah' pada huruf 'waw' rutmun tidak diakhiri dengan huruf 'hamzah'.

Kemudian bacaan dengan tanda sukun merupakan qira'ah Hamzah

dan diberi tanda hamzah jika disamb*g, lalu diganti dengan huruf

waw jika tidak disambung dengan kata sesudahnya. Maksud Abu

Ubaidah bahwa ini semua termasuk dialek bukan qira'ah Al Qur'an.

Namun, perlu diketahui bahwa dinukil dalam qira'ah syadz (dari
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Sulaiman bin Ali AI Abbasi bahwa dia membaca dengan tanda kasrah
kemudian diberi tanda mad ennjang). Kemudian diriwayatkan dari
Nafi' sama sepertinya tanpa mad. Makna ayat bahwa tak ada
sesuatupun yang serupa dengan-Nya dan tidak ada pula yang mirip
bentuknya. Atau mungkin maksudnya penafian kesamaan dalam hal
pernikahan dan juga penafian antara pasangan. Namun makna pertama
lebih tepat, karena konteks pembicaraan adalah menafikan kesetaraan
dalam dzat Allah.
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;iir;rrji,\rt'{;
113. SURAH QUL A'UUDZU BIRABBIL FALAQ

(AL FALAQ)

, t '- . a. : '..1.*:"-J <4s rig .;itr 1,r*6) : ,ibt 13Jry :\^t1^. Sv',

)r'F ,gS-;ti1 rs,lt) *:t *t 9;i:;liA,,e
*?,

Mujahid berkata: Al Falaq artinya shubuh. Ghaosiq artinya

malam. Idzaa waqab artinya terbenamnya matahari. Dikatakan; lebih
jelas daripada shubuh dan falak shubuh. Waqab artinya apabila masuk

pada segala sesuatu dan menjadi gelap.

!?-,'J* o1t:rAt* t'; ;)';t-:,lC p q'r: *
L-k iril'rb .i-in d,Eilra p; lr\t 'u *tJ;,

u

*')&\t * A'J;', JG

4976. Dan Zirbin Hubaisy, Aia berkata: Aku a"nunyukepada

Ubay bin Ka'ab tentang al mu'awwidzatain, maka dia berkata, "Aku
bertanya kepada Nabi SAW dan beliau bersabda, 'Dikatakan kepadaku

maka aku pun mengatakan'. Maka kami mengatakan sebagaimana

yang dikatakan Rasulullah SAW."

Keterangan:

(Surah Qul a'uudzu birabbil "faloq
Bismillaahirrafumaanirrafuiim). Kata basmal ah tidak tercantum dalam

riwayat selain Abu Dzar. Surah ini disebut surah Al Falaq.
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'{a }jA X-"h, /ti1 luuiahid berlmta, ,,Al Falaq artinya

shubuh"). Penafsiran ini dinukil Al Firyabi melalui sanad yang

mashul dari jalurnya. Demikian juga dikatakan Abu Ubaidah.
. & . t ,1. t t

,J'3t qJf (QJ riD #Jr (d-t') (Ghaasiq artinya malam. Idzaa
. a.

waqab artinya terbenamnya matahari). Bagian ini dinukil Ath-
Thabari dengan sanad yarrg maushut darijalur Mujahid, :-iS rSl Ar"V
')?t t5l'Sl)t qGhaasiq idzaa waqab, yalcrti malam apabila trUn *^rt).

7:3r .J't ,!F if '6.i j,1t" (Dikntakan, "Lebih jelas daripada!-' Y '.
shubuh danfalak shubuh").Ia adalah perkataan Al Farra', "a,J'3:ii',)i

Nt, o, fo,oq artinyashubuh. Ia lebih jelas daripada falaq shubuh dan

shubuh itu sendiri."

-J&rl: 7t'F q-);t t5l4i (Waqab artinya apobila masuk pada

segala sesuatu dan menjadi gelap). Ini juga perkataan Al Farra'.

Disebutkan dalam hadits marfu' bahwa qhaasiq artinya bulan.

Riwayat ini dikutip At-Tirmidzi dan Al Hakim dari jalur Abu

Salamah, dari Aisyah, b;o rj ,Jr;i ,at jt,g'd;") #\r ;a ;r oi

+j tll,i-,ij, r.ii, :Jti ,sltcr iu! $,$; gesungguhrya Naut s,aw

melihat bulan dan bersabda, "Wahai Aisyah, herlindunglah kepada

Allah dari keburukan yang ini." LaIu beliau bersabda, "Inilah al
ghaasiq idzaa waqab "). Sanad hadits ini hasan.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Qutaibah bin

Sa'id, dari Sufuan, dari Ashim dan Abdah, dari Zir bin Hubaisy, dafi
Ubay bin Ka'ab. Suffan yang dimaksud adalah Ibnu Uyainah. Ashim

adalah Ibnu Bahdalah, ahli qira'ah dan ia adalah Ibnu Abi An-Najud,

sedangkan Abdah adalah Ibnu Abi Lubabah.

,5 i"Ji'CA (Aku bertanya kepada Ubay bin Ka'ab). Hadits

ini akan disebutkan pada surah berikutnya dengan redaksi yang lebih

lengkap.
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^talr Fi tili

t.rU\..;'rA "\ti{;
rro. ar*i q* oiuurru BIRABBIN-NAAS

(AN-NAAS)

,i.u t;* $6\<ets-jr>,/& it,f 7'i')
.^ts ;;'$?nr 3"n I ri;, ,;;",F: *

Ibnu Abbas berkata: Al waswaas adalah apabila lahir syetan

menggenggarnnya, apabila disebut nama Allah ia (syetan) pun pergi'

dan apabila tidak menyebut Allah ia akan menetap dalam hatinya'

J-;\ !t*;i oY,,:ll rji U ,* f ;
^* ?xr,)-; &r'J yj UL,Ui',Sa

;,r i:* ,'J\i * il: ;s ils |.Jli d.

4977. Dari zirr clia berkata: Aku bertanya kepada Ubay bin

Ka'ab. aku berkata, "wahai Abu Al Mundzir, sesungguhnya

sauciaramu lbnu Mas'ud berkata begini dan begini'" Ubay berkata,

,,Aku berlanya kepada Rasulullah SAw, maka beliau bersabda

kepadaku, "Dikatakan kepadaku, maka aku pun berkata". Dia berkata.

,Maka kami mengatakan sebagaimana yang dikatakan Rasulullah

sAw'."

(Surah qul a'uudzu birabbinnaas)' Surah

surah An-Naas.
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hj?itr'S\ rtf ,l,L:itlr 'a;t'ni $1.6t;'7r) /& it ;f Ff-t

# ,-b fhtp[-'d tiyl ,:,;s (Ibnu Abbas berkata: Al lV'aswaas

apabila lahir maka syetan menggenggomnya, apobila disebut nama

Altah ia (syetan) pun hilang, dan bila tidak menyebut Allah ia akan

menetap dalam hatinya). Demikian tercantum dalam riwayat Abu

Dzar. Adapun periwayat selainnya menyebutkan, "Dan disebutkan

dari Ibnu Abbas." Sepertinya versi ini lebih tepat, karena

penisbatannya kepada Ibnu Abbas adalah lemah. Ath-Thabari dan Al
Hakim menyebutkan Hakim bin Jubair dalam sanad-nya. seorang

periwayat yang lemah, "Tidaklah seorang anak dilahirkan melainkan

di hatinya ada waswas. Apabila dia beramal dan ingat Allah, maka ia

menggenggarn. Namun, jika ia lalai maka timbul kembali." Kami

meriwayatkan di kitab Adz-Dzilv karya Ja'far bin Ahmad bin Faris

melalui jalur lain dari Ibnu Abbas. Namun, dalam sanad-nya terdapat

Muhammad bin Humaid Ar-Razi, seorang periwayat yang

diperbincangkan, $$ ,a.-t-s ,S*t q" $9 ,:?5i i' + ,{t itil@t'li;-
'u,,afu;5 $yetan meletakkan mulutnya di hati anak Adam. Apabila

ia lupa dan lalai makn syetan memberinya waswas. Apabila dia ingat

Allah (dzikir) maka ia pun menggenggam).

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari jalur lain dari dari Ibnu

Abbas, tstj ;.,,.:i f i:' ;t:"p tiy ,* ,rb i,E'otsr,.j,st, icy ij;
d;'r'S-[i lUanusia dilahirkan dan syetan berada dalam hatinya.

Apabila telah dewasa dan menyebut nama Allah maka ia pun

menggenggam. Namun jilco lalai maks ia memberi waswas).

Pernyataan serupa dinukil juga Abu Yala dari hadits Anas secara

madu' tetapi sanad-nya lemah. Kemudian Sa'id bin Manshur

mengutip pula dari Urwah bin Ruwaim, dia berkata, "Isa AS meminta

kepada Tuhannya untuk memperlihatkan kepadanya tempat syetan

pada anak Adam, maka Allah memperlihatkan kepadanya. Ternyata

kepalanya seperti kepala Ular. Ia meletakkan kepalanya di pusat hati.
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Apabila seorang hamba menyebut Tuhannya maka ia menggenggam.

Jika dia tidak menyebut Allah syetan membisikinya."

Ibnu At-Tin berkata, "Terjadi kemusykilan sehubungan kalimat

'khanasahu asy-syaithaan', karena kata''khanasa' dari segi bahasa

artinya kembali dan mengerut." Iyadh berkata, "Demikian yang

terdapat pada semua riwayat, dan ia mengalami kesalahan dan

perubahan. Barangkali yang, seharusnya adalah 'nakhasahu'

berdasarkan apa yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah

(maksudnya yang telah disebutkan terdahulu pada biografi Isa AS)."

Dia berkata pula, "Akan tetapi redaksi yang diriwayatkan dari Ibnu

Abbas tidak menyebutkan 'nakhasa'. Mungkin Imam Bukhari hendak

menyitir kedua hadits itu sekaligus." Awalnya dia mengklaim

terjadinya perubahan, lalu dia mengajukan kemungkinan -menurut

anggapannya- bahwa yang seharusnya adalah nakhasa. Namun,

kemungkinan ini tidak benar karena jika Imam Bukhari hendak

menyitir hadits Abu Hurairah tentu dia tidak mengkhususkan hadits

ini pada Ibnu Abbas. Maka kemungkinan riwayat yang sampai kepada

Imam Bukhari menggunakan kata tersebut. Adapun maknanya cukup

jelas. Arti kata 'yakhnasuhu' adalah mengg€nggamnya, yakni

menggenggam atasnya. Ia semakna dengan perkataannya pada dua

riwayat yang disebutkan dari Ibnu Faris dan Sa'id bin.Manshur.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu

Abbas, dia berkata, '# rit ,P it?'irti'l't:t 'J'i.iG;ilJt'$ u,t'1r
';;9 * *'{.'# $b ;o,.n?rr'i;s 159 ,;3* i*" (tv/aswas

o*ro, ,irrr- Seseorang'dilahirkan dan waswas ada dalam hatinya.

Ia mengarohkannya kemana ia kehendaki. Apabila orang itu
menyebut Altah niscaya ia menggenggam. Namun jika dia lalai syetan

menetap dalam hatinya, lalu memberi waswas). Ash-Shaghani

berkata, "Yang'paling tepat adalah menggantikan kata 'khanasahu'

pada kata 'yakhnusuhu'." Dia berkata pula, "Apabila kata ini tidak

mengalami kesalahan tulis, maka maknanya adalah mengakhirkannya
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dan menghilangkannya dari tempatnya, karena kerasnya

genggamannya dan tusukan jarinya."

;iJr U( U Ui 
7'S i"i.i UL (Aht bertanya kepada Way bin

Ka'ab: Aku berkata, "Wahai Abu Mundzir".)- Ini adalah nama

panggilan Ubay bin Ka'ab. Dia juga memiliki nama panggilan lain,

yaitu Abu Thufail.

rt! 1t:-ii iF" (Berkota begini dan begini). Demikian yang

tercantum di tempat ini tanpa menjelaskan lebih lanjut apa yang

dikatakannya. Seakan-akan sebagian periwayat sengaja melalnrkan ini

karena rasa hormat kepadanya. Menurut saya, penghapusan ini berasal

dari Suffan, sebab Al Ismaili meriwayatkan dari jalur Abdul Jabbar

bin Ai Ala. dari Sufran juga tanpa. penjelasan. Awalnya, saya

menduga yang menutup-nutupinya adalah Imam Bukhari, karena saya

melihat penyebutannya secara transparan pada riwayat Ahmad dari

Su$an. Adapun kalimat, "Aku berkata kepada Lfbay, 'Sesungguhnya

saudaramu menghapusnya dari Mushhaf." Demikian juga

diriwayatkan Al Humaidi dari Suffan -dan dari jalurnya dikutip Abu

Nu'aim di kitab Al MustaWrai- dan Su&an terkadang

menyebutkannya secara

menyebutkannya.

transparan dan terkadang tidak

Imam Ahmad meriwayatkannya juga bersama Ibnu Hibban dari

Hammad bin Salamah dari Ashim, "Sesungguhnya Abdulah bin

Mas'ud biasa tidak menulis al mu'awwidzatain dalam mushhafnya."

Sementara Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Bakr bin Ayyasy

dari Ashim, "Sesungguhnya Abdullah mengatakan tentang al

mu'awwidzatain." Riwayat ini juga tidak menyebutkan persoalan

secara jelas. Abdulah bin Ahmad menyebutkan dalam tambahannya

terhadap Al Musnad dan Ath-Thabarani serta Ibnu Mardawaih dari

jalur Al A'masy dari Abu Ishaq dari Abdunatrman bin Yazid An-

Nakha'i, dia berkata, "Adapun AMutlah bin Mas'ud menghapus a/
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mu'awwidzatain dari mushhafnya, dan berkata, 'sesungguhnya
keduanya bukan termasuk kitab Allah'."

Al A'masy berkata: Ashim menceritakan kepada kami, da.'i Zin,
dari ubay bin Ka'ab, lalu disebutkan seperti hadits eutaibah yang
terdapat pada bab sebelumnya. AlBazzar meriwayatkannya lalu pada

bagian akhir disebutkan, "Sesunguhnya Nabi SAW memerintahkan
memohon perlindungan dengan keduanya." Al Bazzar berkata,

"Pandangan Ibnu Mas'ud ini tidak diikuti oleh seorang pun di antara

sahabat. Sementara telah dinukil melalui jalur shahih dari Nabi SAW
bahwa beliau membaca keduanya dalam shalat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat yang dimaksud terdapat
dalam Shahih Muslim dari Uqbah bin Amir, lalu ditambahkan oleh

Ibnu Hibban -melalui jalur lain- dari Uqbah bin Amir, lll'*;LU o$
'#r:* 

e*rttuXy @pobila engkau mampu tidak meninggalkan

membaca keduanya dalam shalat maln lakukanlah). Imam Ahmad
meriwayatkan dari jalur Abu Al 'Ala' bin Asy-Syikhir dari seorang

sahabat, bahwa Nabi SAW membacakan Al Mu'awwidzatain (Al
Falaq dan An-Naas) kepadanya, lalu bersabda, t-i,e i},t 'c.$a U( 6t

(Apabila engkou shalat makn bacalah keduanya). Sonod-nyushahih.

Kemudian Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, ,f(

trt{Ju,ry.r;i &, * pt y a' ,* "Q, {sururgguhnya Nabi
'Sr4W 

sialat Shubuh, lalu membaca al mu'awwidzatain dolam kedua

rakaatnyo).

Al Qadhi Abu Bakar Al Baqillani menakwilkan dalam kitab Al
Intishor -diikuti oleh Iyadh dan selainnya- apa yang diriwayatkan dari
Ibnu Mas'ud. Dia berkatq "Ibnu Mas'ud tidak mengingkari

keberadaan kedua surah itu sebagai bagian dari Al Qur'an. Bahkan dia

hanya mengingkari pencantuman keduanya dalam mushhaf, karena

dia berpandangan agar tidak dituliskan sesuatu dalam Al Qw'an
kecuali yang diizinkan Nabi SAW. Seakan-akan belum sampai

kepadanya izin dalam hal tersebut." Dia juga berkata, "Ini adalah
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penakwilan dari Ibnu Mas'ud dan bukan pengingkaran keberadaan

keduanya sebagai Al Qur'an."

Pernyataan Al Qadhi cukup bagus, hanya saja riwayat yang

shahih memuat keterangan yang sangat tegas menolak apa yang beliau

katakan, dimana disebutkan, "Beliau berkata, 'Sesungguhnya

keduanya tidak termasuk bagian dari Kitab Allah'." Namun, benar

bahwa mungkin kata 'Kitab Allah' dalam pernyataan ini dipahami

dengan arti 'mushhaf sehingga sesuai dengan penakwilan di atas.

Ulama selain Al Qadhi berkata, "Perselisihan Ibnu Mas'ud dan

selainnya bukan berkenaan dengan penetapan kedua surah itu sebagai

Al Qur'an, bahkan ia berkenaan dengan salah satu sifat-sifat

keduanya." Maksimal dari pernyataan ini bahwa ia kembali

mengaburkan kembali apa yang telah dinyatakan Al Qadhi secara

tegas. Barangsiapa mencennati jalur-jalur hadits yang telah saya

sebutkan di atas niscaya akan menolak cara penggabungan ini.

Mengenai perkataan An-Nawawi dalam kitab Syarh Al

Muhadzdzab, "Kaum muslimin telah sepakat bahwa Al

Mu'awwidzatain dan At Faatihah termasuk Al Qur'an, dan

barangsiapa mengingkari sesuatu dari keduanya, maka ia telah kafir.

Adapun yang dinukil dari Ibnu Mas'ud adalah batil", maka perlu

ditinjau kembali. Pernyataan seperti ini sudah dikemukakan

sebelumnya oleh Abu Muhammad bin Hazm. Dia berkata di bagian

awal kitabnya Al \v{ufoalla, "Apayang dinukil dari Ibnu Mas'ud berupa

pengingkaran pengategorian Al Mu'awwidzatain sebagai Al Qur'an

adalah dusta dan batil." Demikian juga dikatakan Fakhrunazi di awal

tafsirnya, "Dugaanku paling kuat bahwa nukilan dari Ibnu Mas'ud ini

adalah dusta dan batil."

Akan tetapi mengkritik riwayat-riwayat shahih tanpa alasan

merupakan perbuatan yang tidak dapat diterima. Bahkan riwayat-

riwayat shahih dan masih mungkin untuk ditakwilkan. Adapun ijma'

yang disebut-sebut jika maksudnya adalah untuk semua masa, maka
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pernyataan itu cacat. Adapun bila maksudnya keberadaannya sesudah

masa sahabat, maka dapat diterima.

Ibnu Ash-Shabbagh berkata ketika berbicara tentang mereka

yang menolak membayar zakat, "Hanya saja mereka diperangi oleh

Abu Bakar karena menolak membayar zakat dan dia tidak mengatakan

mereka kafir karena perbuatan itu. Mereka tidak kafir karena ijma'

belum eksis." Dia berkata, "Adapun saat ini kita mengafirkan mereka

yang menolak membayar zakat " Dia melanjutkan, "Demikian pula

yang dinukil dari Ibnu Mas'ud tentang al mu'awwidzatain", yakni saat

terjadi pengingkaran Ibnu Mas'ud belum ada hukum yang baku, lalu

terj adi kesepakatan sesudahnya.

Persoalan ini tampaknya dianggap musykil oleh Fakhrurrazi

sehingga dia berkata, "Jika kita katakan bahwa keberadaan keduanya

sebagai Al Qur'an adalah mutqwatir pada masa Ibnu Mas'ud, maka

konsekuensinya sebagian Al Qur'an itu tidak mutawatir." Akan tetapi

mungkin dijawab bahwa Al Qur'an itu mutawatir pada masa Ibnu

Mas'ud, hanya saja kedua surah ini tidak mutawatir dalam

pengetahuan Ibnu Mas'ud.

,3 Jh ii;t',:'t aiii ; '8,1,'J'i, 
t,1-o I' ,* lt t;,r.rL

|J;'t yht & l' Jy)'Jt| (Aku bertanya kepada Rasulullah SAW,

maka beliau bersabda kepadaku, "Dikatakan kepadaku, makn aku pun

berkata". Dia berkata, 'Maks kami mengatakan sebagaimana

Rasulullah SAW mengatakan"'). Orang yang mengucapkan kalimat,

"maka kami mengatakan..." adalah Ubay bin Kaab. Dalam riwayat

Ath-Thabarani dalam kitab At Ausath bahwa Ibnu Mas'ud juga

mengatakan seperti itu. Namun, yang masyhur ia adalah perkataan

Lfbay bin Ka'ab. Jawaban Ubay ini tidak memberi ketegasan tentang

:aw,aban yang ditanyakan. Hanya saja adanya ijma yang menyatakan

keduanya termasuk bagian Al Qur'an sudah cukup.
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Penutup

Pembahasan tentang tafsir ini memuat 548 hadits marfu' darr

yang masuk kategori hukum marfu'. Hadits yang memiliki sanadyang

maushul berjumlah 465 hadits. Adapun sisanya adalah hadits-hadits

mu'allaq dan yang semakna dengannya. Hadits yang diulang baik

dalam pembahasan ini maupun yang sebelumnya berjumlah 448

hadits. Sedangkan yang tidak diulang berjumlah 101 hadits.

Hadits-hadits ini hanya sebagiannya diriwayatkan oleh Imam

Muslim dan sebagian besarnya tidak, karena tidak tegas menunjukkan

morfa'. Kebanyakan di antaranya berasal dari penafsiran-penafsiran

Ibnu Abbas, dimana jumlahnya mencapai 66 hadits yaitu:

Hadits Abu Sa'id bin Al Mu'alla tentang surah Al Faatihah,

hadits Umar'Ubay yang paling pandai membaca di antara kita', hadits

Ibnu Abbas, 'Anak keturunan Adam mendustakanku', hadits Abu

Hurairah, 'Janganlah kamu mempercayai Ahli kitab', hadits Anas,

'Tidak tersisa di antara mereka yang shalat menghadap dua kiblat

selain aku', hadits Ibnu Abbas, 'Bahwasanyapada bani Israil terdapat

hukum qishash', hadits beliau tentang tafsir 'wa 'alal ladziina
yuthiiquunahu', hadits Ibnu umar mengenai hal itu, hadits Al Bara',

'Ketika turun kewajiban puasa Ramadhan maka mereka tidak

mendekati perempuan', hadits Hudzaifah tentang tafsir firman-Nya,

'Walaa tulquu bi qidiikum ilaa tahlukafti hadits Ibnu Umar tentang

firman-Nya,'Nisaa'ukum hartsun lakum', hadits Ma'qil bin Yasar

tentang firman-Nya,'\V'alaa ta'dhuluuhunna', hadits Utsman tentang

turunnya ayat,'Walladziina yutawaffauna minkum wayadzaruuna

anuaajan', hadits Ibnu Abbas tentang tafsir ayat itu, hadits Ibnu

Mas'ud tentang wanita yang ditinggal mati suaminya, hadits Ibnu

Abbas dari Umar tentang firman-Nya, 'Ayawaddu afoadukum', hadits

Ibnu Umar tentang firman-Nya,'Wa in tubduu maa fii anfusikum',

hadits Ibnu Abbas tentang firman-Nya, 'Hasbunallaah', hadits

'Biasanya Nabi SAW dan para sahabatnya memberi maaf kepada

orong-orang musyrik', kemudian tercantum di akhir hadits Usamah
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bin Zaid tentang kisah para walinya lebih berhak terhadap istrinya,
haditsnya tentang firman-Nya, 'Wa lifullin ja'alnaa mawaaliya',
haditsnya, 'Aku dan ibuku termasuk mereka yang lemah', hadits
tentang turunnya ayat,'Innalladziina tawaffohumul malaaikatu
zhaalimii adusihim', hadits tentang turunnya ayat,'In kaana bikum

adzan min mathar', hadits Ibnu Mas'ud tentang Yunus bin Matta,

hadits Hudzaifah tentang nifak, hadits Aisyah tentang sumpah main-

main, hadits beliau dari bapaknya tentang kafarat sumpah, hadits Jabir

tentang turunnya ayat,'Qul huwal qaadir', hadits Ibnu Umar tentang

minuman, hadits Ibnu Abbas tentang turunnya ayat,'Laa tas'aluu an

asyyaa'a', hadits Al Hurr bin Qais bersama Umar tentang firman-Nya,

'Khudzil aJwa', hadits lbnu Az-Zubair tentang tafsir ayat tadi, hadits

Ibnu Abbas tentang tafsir firman-Nya, 'Ash-Shummul bukmui hadits

tentang tafsir firman-Nya, 'In yakun minkum isyruuna shaabiruuna',

hadits Hudzaifah 'tidak tersisa para pelaku dalam ayat ini kecuali tiga

orong', hadits Ibnu Abbas tentang kisahnya bersama Ibnu Az-Zubair
dan di dalamnya penyebutan Abu Bakar di goa, hadits tentang tafsir
firman-Nya,'Yatsnuuna shuduurahum', hadits Ibnu Mas'ud tentang

firman-Nya,'Haita laka' dan'bal ajibta', hadits Abu Hurairah tentang

sifat para pencuri berita langit, hadits Ibnu Abbas tentang tafsir

firman-Nya, 'Idhiin', hadits Ibnu Mas'ud tentang Al Kahfi dan

Maryam, hadits 'kami biasa mengatakan untuk suatu komunitas

apabila telah banyak anggotanya', hadits Ibnu Abbas tentang firman-

Nya,'W'amaa ja'alnaa ru'yaa', hadits Sa'ad bin Abi Waqqash tentang

firman-Nya.'Al Akhsariina a'maala', hadits Ibnu Abbas tentang tafsir

firman-Nya,'Wd minannaasi man ya'budullaaha alaa harfin' hadits

Aisyah tentang turunnya ay at,' Waly qdhr ib na b ikhumur ihinna', hadits

Ibnu Abbas tentang firman-Nya,'Laraadduka ilaa ma'ead', hadits

Abu Sa'id tentang shalawat untuk Nabi SAW, hadits Ibnu Abbas

tentang jawaban 'sesungguhnya aku mendapati dalam Al Qur'an
beberapa perkara yang bertentangan bagiku', hadits Aisyah tentang

tafsir firman-Nya, 'Walladzii qaala liwaalidaihi uffin lokumaa', hadits

Abdulllah bin Mughaffal tentang kencing di tempat pemandian, hadits
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Ibnu Abbas tentang tafsir firman-Nyq 'Wa idbaaras-suiuud', hadits

beliau tentang tafsir firmm-Nyq 'allaata' hadits Aisyah tentang

turunnya ayat,'Balissaa'atu mau'iduhuml hadits Ibnu Abbas tentang

tafsir firnrm-Nyq 'Walaa ya'shiinaka fii ma'ruuf, hadits Anas dari

Zaid bin Arqam tentang keutamaan Anshar, hadits Ibnu Abbas tentang

tafsir firman-Nya, 'Utullin ba'do dzaalika zaniim', haditsnya tentang

penyebutan patung-patung yang ada pada kaum Nabi Nuh AS'

haditsnya tentang tafsir firmm-Nyq 'Tarmii bisyararin kal qashr',

haditsnya tentang tafsir firman-Nya, 'Latarknbunna thabaqan an

thabaq,, haditsnya tentang tafsir firman-Nya, 'Fal yod'u naadiyah"

hadits Aisyah tentang penafsiran Al Kautsar, hadits Ibnu Abbas

tentang penafsiran kebaikan yang banyak, dan hadits Ubay bin Kaab

tentang Al Mu'avvwidzatain.

Dalam kitab ini terdapat 85 atsar baik dari satrabat maupun

generasi sesudahnya, yang sebagiannya telah disebutkan pada

pembahasan tentang awal mula penciptaan dan selainnya'
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66. KITAB KEUTAMAAN AL QUR'AN

l. Bagaimana Wahyu Turun dan yang Pertama Kali Turun

.& *$',1, * iei o\';sr .n\t i:*Ar ,c* ,tr'Jrs

Ibnu Abbas berkata: Al Muhainin artinya yang memelihara. Al

Qur'an adalah memelihara kitab sebelumnya.

4978-4979. Dari Abu Salamah, Aisyah dan Ibnu Abbas RA

mengabarkan kepadaku, keduanya berkata, "Nabi SAW tinggal di

Makkah sepuluh tahun, Al Qur'an diturunkan kepadanya, dan di

Madinah selama sepuluh tahun."

3, o t

;i'JF Ji'..';i :'Jvl:t* ,Ji e Oi'* :Jv ,-, ;
4,'ie ,L'rx't;-, |4**ii;+'r'*', *i,t ,p dt

tz

.\-) r*i :Lju .'JG *;f sr-r; ;,y :*-I-i\ ;-:t *\t .b
j:"'*pt rbL'.J*; ,-b ,it:rlt ,* u ,irr, ,Uu '{, fu(J \P;
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4980. Dari Mu'tamir, dia berkata: Aku mendengar bapaku

meriwayatkan dari Abu utsman, dia berkata, "Diberitakan kepadaku

bahwa Jibril datang kepada Nabi SAW sementara di sisinya ada

Ummu Salamah, lalu dia berbicara. Nabi SAW berkata kepada Ummu

Salamah, 'siapakah ini?' atau seperti apa yang beliau katakan' Ummu

Salamah menjawab, 'Ini adalah Dihyah'. Ketika dia berdiri, maka

Ummu Salamah berkata, 'Demi Allah, aku tidak mengira dia itu

melainkan Dihyah, hingga aku mendengar khutbah Nabi SAW

mengabarkan berita Jibril', atau seperti apa yang beliau katakan."

Bapakku berkata, aku berkata kepada Abu Utsman, "Dari siapa

engkau mendengar hal ini?" Dia menjawab, "Dari Usamah binzaid."

4981. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda,

"Tidak ada seorang nabi pun di antara para nabi, kecuali diberi ayat

(bukti) yang sepertinya sehingga membuat manusia beriman

kepadanya. Adapun yang diberikan kepadaku adalah wahyu yang

diwahyukan Allah kepadaku. Aku berharap menjadi yang terbanyak

pengikutnya di antara mereka pada hari Kiamat'"
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4982. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Anas bin Malik RA
mengabarkan kepadaku, "Sesungguhnya Allah menurunkan lebih

banyak wahyu kepada Rasulullah sebelum wafatnya hingga Dia
mewafatkannya. Kemudian Rasulullah SAW wafat sesudah itu."

?'r ;; ir;t
,t , ,i. t

tS 1l l-, J^>-.

'z.o t, 
'. 1,ot

irA.:rl :Jya ti.i:->

{ :'ataiirt Xlu
tA

Gx-,atJ) bs fl, afu) ril J;Urr
i;.,- ,,t- -,-a(J 6r'$3'cle\)G

4983. Dari Al Aswad bin Qais, dia berkata: Aku mendengar

Jundab berkata, "Nabi SAW menderita sakit dan tidak bangun (shalat

malam) satu atau dua malam. Seorang perempuan datang kepada

beliau dan berkata, '\\iahai Muhammad, aku tidak mengira syetanmu

rnelainkan telah meninggalkanmu'. Maka Allah menurunkan, 'Demi

waktu dhttha, dan malam apabila telah gelap gulita, Tuhanrnu tidak
meninggalkanmu dan tidak pula membencimu'."

Keterau$n Had!!q:

(Kit ab keut amaan Al Qur' an). Kata' b asmalah' dan' kitab' hanya

tercantum daiam riwayat Abu Dzar. Adapun periu'ayat selainnya

langsung menyebutkan "Keutamaan Al Qur'an".

(Bab bagaimana wahyu turun dan yang pertama koli turun).

Demikian tercantum dalam riwayat Abu Dzar, yakni dengan kata
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'nazala' dalam bentuk kata kerja masa lampau. Adapun selainnya
mengutip, "Bagaimana tunrnnya wah5ru", yakni dalam bentuk jamak.
Pembahasan tentang proses turunnya wahyu diulas terdahulu ketika
membicarakan hadits Aisyah, "Sesungguhnya Al Harits bin Hisyam
bertanya pada Nabi SAW, 'Bagaimana wahyu datang kepadamu?", di
awal kitab shahih Bukhari ini. Demikian juga tentang awal turunnya
wahyu, diulas dalam haditsnya, "Wahyu yang pertama kali dimulai
pada Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar". Akan tetapi
ungkapan, 'yang pertama kali turun' lebih khusus daripada ungkapan

'yang pertama kali dimulai'. Karena 'turun' berkonsekuensi adanya
yang diturunkan. Permulaan hal ini terjadi saat kedatangan malaikat
kepada beliau SAW secara terang-terangan, untuk menyampaikan
tentang Allah, sesuai wahyu yang Allah kehendaki. Sementara
penyampaikan wahfr sangat ulnum, mencakup penurunan wahyu
ataupun ilham, baik terjadi saat tidur maupun terjaga. Adapun
penetapan hal ini dari hadits-hadits di atas akan saya terangkan di
tempatnya masing-masing.

a 
=Y'F 

&iyiliTt ;;\rfit :st#ii' i,i Qbnu Abbas

berkata: Al Muhaimin artinya yang menjaga. Al Qur'an adalah
penjaga kitab sebelumnya). Atsar ini serta mereka yang menukilnya
dengan sanad yang maushul sudah disebutkan pada tafsir surah AI
Maa'idah. Penjelasan perkataan Ibnu Umar bahwa Al Qur'an
mengandung pembenaran terhadap semua yang diturunkan
sebelumnya, karena hukum-hukum yang ada dalam Al Qur'an
sebagian menguatkan kandungan kitab-kitab terdahulu, sebagian lagi
menghapus -dan ini berkonsekuensi pengukuhan eksitensi yang

dihapus-, dan sebagiannya membentuk hukum baru. Semua itu
rnenunjukkan keutamaan kitab yang baru ini. Selanjutnya, Imam

Bukhari menyebutkan enam hadits pada bab ini.

Hadits pertama dan kedua adalah hadits Ibnu Abbas dan Aisyah
RA yang dikutip dari Abdullah bin Musa, dari Syaiban, dari Yahya,

dari Abu Salamah. Syaiban yang dimaksud adalah Ibnu Abdunahman.
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Yahya adalah Ibnu Abi Katsir, sedangkan Abu Salamah adalah Ibnu

Abdunahman.

F *{u,t'oi?t * l{'a*'}* **}io h' ,*',;t 4
* Q,{abi SAW tinggal di Makknh sepuluh tahun dan Al Qur'an

kepadanya, dan di Madinah selama sepuluh tahun). Demikian yang

tercantum dalam riwayat Al Kasymihani. Adapun periwayat lainnya

menukil, ;* *lirt (dan di Madinah sepuluh) tanpa menyebutkan

kata pembilang. Makna zhahir hadits ini menyatakan beliau hidup 60

tahun jika berdasarkan pendapat yang masyhur bahwa beliau diutus

sebagai Nabi pada usia 40 tahun. Namun, mungkin periwayat tidak
menyebutkan bilangan satuannya seperti yang dijelaskan ketika

membahas detik-detik kepergian Nabi SAW. Semua periwayat yang

menukil dari Ibnu Abbas menyatakan beiiau SAW hidup lebih dari 60

tahun. Bahkan disebutkan bahwa Nabi SAW hidup selama 63 tahun,

dan inilah yang menjadi pegangan. Adapun pendapat lainnya mungkin
menghapus bilangan satuan pada jumlah tahun atau menggenapkan

pada jumlah bulan.

Mengenai hadits bab ini mungkin digabungkan dengan pendapat

yang masyhur melalui caru lain, yaitu beliau diutus pada usia 40

tahun, maka lama wahyu melalui mimpi adalah 6 bulan, hingga

akhirnya turunlah malaikat pada bulan Ramadhan, dan wahyu pun

terputus. Setelah itu wahyu turun lagi secara berkesinambungan, maka

waktu wahyu turun berkesinambungan selama di Makkah adalah

sepuluh tahun tanpa menghitung masa terputusnya wahyu. Atau di

awal usia empat puluh tahun beliau didampingi Mikail atau Israil dan

menyampaikan kepadanya kalimat -atau sesuatu- selama tiga tahun,

seperti disebutkan dari jalur mursal. Selanjutnya, beliau didampingi

Jibril, dan wahyu diturunkan kepada beliau selama 10 tahun di
Makkah.

Kesimpulannya, Al Qur'an diturunkan secara terpisah-pisah dan

tidak sekaligus. Seakan-akan Imam Bukhari hendak menyitir riwayat
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An-Nasa'i, Abu Ubaid, dan Al Hakim, dari lbnu Abbas, &'oi7t Sli
6'-i"> r;, t:.. i;* eulr,i u. Jli i ,rtat g g6fur "u; jy;yr:
1c-5i ole ,,6t ,rb at:F.eti:j, 6t eur'an diturunksn sekaligus ke

langit dunia di malam Qadar. Kemudion diturunkan sesudah itu
dalam masa dua puluh tahun. Lalu beliau membaca, "Dan Al Qur,an
itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu
membacakannya perlohan-lahan kcpado manusia. "). Dalam riwayat
Al Hakim dan Al Baihaqi dalam kttab Ad-Dala-il disebutkan, eT:j,
',#t (diturunkan secara berangsur angsur dalam beberapa tahun).

Dalam riwayat lain yang shahih dinukil Ibnu Syaibah dan Al Hakim
disebutkan, !-,3r ,* :if- *f ,H qltJt:6' er{t i e *\
e't * i' ,rO (Diletakkan di Baitul lzzah di tangit dunia, talu Jibril

menurunkannya lcepada Nabi SAW). Sanad-nya shatrih. Kemudian
disebutkan dalam kitab Al Minhaj karya Al Hulaimi, "sesungguhnya
Jibril menurunkan Al Qur'an dali lauhul mahfuzh (lembaran yang

terpelihara) ke langit dunia pada malam qadar, sejumlah yang akan
diturunkan kepada Nabi SAW di tahun itu hingga malam qadar di
tahun berikutnya. Demikianlah sampai semuzrnya diturunkan dalam
waktu 20 malam selama 20 tahun, dari Lauhul Mahfuzh hingga langit
dunia." Riwayat ini diriwayatkan Al Anbari melalui jalur yang lemah

dan munqalli' (terputus). Sedangkan keterangan terdahulu bahwa ia
diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuzh ke langit dunia, kemudian
diturunkan secara berangsur-angsur sesudah itu, adalah pendapat yang

shahih dan menjadi pedoman.

Al Mawardi menyebutkan dalam tafsir'lailatul qadar'bahwa Al
Qur'an turun dari Lauhul Mahfuzh sekaligus dan para penjaga

memberikannya secara berangsur-angsu kepada Jibril dalam waktu
20 malam, lalu Jibril menurunkannya secara berangsur-angsur kepada

Muhammad SAW dalam masa 20 tahun. Namun, pernyataan ini
gharib.
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Pendapat yang kuat adalah Jibril mengajukan kepada Nabi SAW

di bulan Ramadhan apa yang akan diturunkan kepadanya selama satu

tahun. Inilah yang ditegaskan Asy-Sya'bi sebagaimana dinukil Abu

Ubaid dan Ibnu Abi Syaibah melalui sanad yang shahift. Masalah ini
akan dijelaskan juga setelah tiga bab.

Pada pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu disebutkan

bahwa Jibril biasa mengajukan Al Qur'an kepada Nabi SAW pada

bulan Ramadhan. Dalam hal ini terdapat dua hikmah. Pertama, agar

Nabi SAW benar-benar mantap dengan apa yang telah diturunkan.

Kedua, menguatkan apa yang masih berlaku dan mengangkat yang

telah dihapus. Untuk itu, Ramadhan merupakan waktu diturunkan Al

Qur'an sekaligus dan berangsur-angsur serta pengajuan dan

pengukuhan.

Imam Ahmad dan Al Baihaqi menyebutkan dalam kitab Asy-

Syu'ab dari Watsilah bin Al Asyqa', sesungguhnya Nabi SAW

bersabda, ii'd"?P ?N,,lrt 06) U',P";|atrgt 'l1t
r6i )4.,1'* i;*t F::\'oTiO arl)?|W l@,';'i.jt: (Taurat

diturunkan pada enam berlalu dari butan Ramadhqn, Injit pada tiga

belas berlalu dari bulan itu, Zabur pada delapan belas berlalu dari
bulan itu, sedangkan Al Qur'an pada dua puluh empat berlalu dsri
bulan Ramadhon). Semua ini selaras dengan firman-Nya, ot-b4'i{-
ii;-tir 9 JJi qiir 6\rUurapa hari yang ditentukan itu iaiahJ bulan

Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan [permulaanJ Al

Qur'an), dan juga firman-Nya, yt-ir 4 1'o$'ji r31 (Sesungguhnya

Kami telah menurunkannyo [Al Qur'anJ pada malam kemuliaan).

Mungkin maiam Qadar tahun itu adalah malam ke-24 Ramadhan, dan

diturunkan Al Qur'an sekaligus ke langit dunia, lalu diturunkan pada

hari ke 24 surah'Iqra bismi rabbika'ke bumi.

Dari hadits di bab ini diambil faidah bahwa Al Qur'an turun

seluruhnya di Makkah dan Madinah saja. Namun, sejumlah ayat telah

turun di selain kedua kota Haram tersebut. Mungkin ketika Nabi SAW
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dalam perjalanan haji atau umrah maupun peperangan. Hanya saja

dalam istilah bahwa semua yang diturunkan sebelum hijrah disebut

makki. Sedangkan yang turun sesudah hijrah disebut madani, baik ia
turun di kedua negeri itu saat beliau mukim, atau turun di selain

keduanya saat dalam perjalanan. Masalah ini akan dijelaskan pada bab

"Penggabungan Al Qur'an".

Hadits ketiga adalah hadits Abu Utsman yang diriwayatkan

melalui Musa bin Ismail, dari Mu'tamir, dari bapaknya. Mu'tamir yang

dimaksud adalah Ibnu Sulaiman At-Taimi.

,Fb"ol:"ri'SA lOia berkata, "Diberitakan kepadaku bahwa

Jibril..."). Orang yang berkata di sini adalah Abu Utsman An-Nahdi.

:"4i (OiOritakan kepadaku). Kata ini disebutkan dalam bentuk

kerja pasif. Hal ini dijelaskan di akhir hadits. Pada bagian akhir

riwayat Imam Muslim terdapat tambahan, tetapi Imam Bukhari

sengaja menghapusnya, karena mauquf dan tidak berkaitan dengan

judul bab. Tambahan tersebut adalah'Dari Abu Utsman, dari Salman,

dia berkata, "Jika engkau mampu, janganlah menjadi orang yang

pertama masuk pasar." Hadits ini mauquf. Al Barqani menukil di

dalam kitabnya Al Mustakhraj daijalur Ashim dari Abu Utsman dari

Salman secara marfu'.

tb U'&A?il]ui pia berkata kepada (Jmmu Salamah, "Siapa

ini?"). Subjek kalimat ini adalah Nabi SAW. Beliau bertanya kepada

Ummu Salamah tentang orang yang sedang diajaknya berbicara.

Apakah dia menyadari bahwa itu adalah malaikat atau tidak

menyadarinya.
'Jt-j t;S'ti (Atau seperti yang dia katatran). Maksudnya,

periwayat ragu tentang redaksinya meskipun maknanya ada dalam

ingatannya. Kalimat ini banyak digunakan para ahli hadits dalam hal-

hal seperti itu. Ad-Dawudi berkata, "Pertanyaan ini terjadi setelah

Jibril pergi, tetapi makna zhahir hadits menyelisihi pernyataan ini."
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Namun, menurut saya, apa yang dia klaim sebagai makna zhahir tidak

nampak, bahkan ia memiliki kemungkinan dua hal itu sekaligus.

A-rt r.ii Liti (Dia berkata, "Ini adalah Dihyah'). Maksudnya,

Ibnu Khalifah AI Kalbi seorang sahabat yang masyhur'

Penyebutannya telah dikemukakan pada hadits Abu Suftan yang

panjang dalam kisah Heraklius pada awal kitab Shahih Bukhari ini.

Dihyah seorang yang tampan dan seringkali Jibril datang kepada Nabi

SAW menyerupai bentuk Dihyah.

tS W (Kerika berdiri), yakni Nabi SAW. Maksudnya, ketika

Nabi SAW berdiri hendak pergi shalat. Hal ini menunjukkan bahwa

beliau tidak mengingkari dugaan Ummu Salamah bahwa yang datang

itu adalah Dihyah. karena beliau merasa khutbah yang akan

disampaikannya, sudah cukup untuk meluruskan kekeliruan Ummu

Salamah.

eu;1'11 ry \i Aku tidak mengira dia kecuali Dihyah). lni

adalah perkataan Ummu Salamah. Dalam riwayat Imam Muslim

disebutkan , 'iq\)i+ u iirr a;;f 
'* 

ii Uui' ltlmmu Salamah berkata,

"sumpah demi Allah, aku tidak mengira dia kecuali Dihyah"). Kata

'aiman' juga termasuk kata sumpah. Disamping itu, ada beberapa kata

I ain untuk sumpah sebagaiman a y ang telah dij elaskan.

'J.-;t t-,s ')i',f-f 1€'* *3 y io, .r,; dt^*l ry ,P
(Hingga aku mendengar khutbah Nabi SAW mengabarkan berita

Jibril, atau seperti apa yang dia katakan). Dalam riwayat Imam

Muslim disebutkan, ti'fr U:;i" (mengabarkan kepada l<ami berita

kami). Namun, ini kesalahan penyalinan naskah, seperti dikatakan

Iyadh. An-Nawawi berkata. "Inilah yang terdapat dalam naskah

Shahih Muslim di negeri kami." Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya tidak

melihat hadits dengan redaksi seperti ini pada satu pun kitab Musnad,

kecuali melalui jalur ini, maka ia digolongkan sebagai hadits gharib

dalam kitab Shahih.
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Kemudian, saya tidak menemukan peqielasan secara detail

-dalam satu riwayat pun- tentang berita yang disampaikan itu.
Mungkin ia berkenaan dengan kisah bani Quraizhah. Dalam l<rtab Ad-
Dala'il karya Al Baihaqi dan Al Ghailaniyat dari riwayat
Abdunahman bin Al Qasim, dari bapaknya disebutkan, L4fr &Jb ,*
,s!' t:b ,y ,'cii st', * ,"t',,r'rri>vi *- *i *?ot & ,51, r 71,
'o1,1'oi d,;i &"k srl ,i6 ,';it, i ?r,'di rar<i;:^i'lJtt lllx'd,
'z-h:i 

t' di (Dari Aisyah, sesungguhnya dia melihat Nabi SAW

berbicara dengan seseorang dan dia sedang menunggang hewan.

Ketilra telah masuk alu berkata, "siapakah orang yang engkau ajak
bicara tadi?" Beliau bersabda, "Kira-kira dia mirip siapa?" Aku
berkata, "Dia mirip Dihyah bin Khalifah." Makn beliau bersabda, "Itu
adalah Jibril yang memerintahkanku untuk berangknt menuju bani

Quraizhah").

gri Js3 (Bapakku berkata). Orang yang berkata adalah Al

Mu'tamir bin Sulaiman. Adapun perkataannya, "Aku berkata kepada

Abu Utsman", yakni An-Nahdi, orang yang menceritakan hadits ini
kepadanya. Sedangkan kalimat, "Dari mana engkau mendengar ini?
Dia menjawab, 'Dari Usamah bin Zaid'." Di ini terdapat keterangan

untuk mempertanyakan orang yang tidak disebutkan dengan jelas oleh
periwayat, meskipun periwayat yang tidak disebutkan itu tsiqah
(terpercaya). Faidahnya, mungkin saja periwayat yang dimaksud

tidaklah tsiqah dalam pandangan pendengar, sehingga jika dijelaskan
maka kemungkinan ini akan hilang. Demikian dikatakan Iyadh dan

selainnya.

Hadits ini juga memberi keterangan bahwa malaikat boleh
menampakkan dirinya dalam bentuk manusia. Namun, bentuk asli

malaikat itu sendiri tidak mampu dilihat manusia karena kelemahan

manusia, kecuali orang yang diberi kekuatan oleh Allah. Oleh karena

itu, pada umumnya Jibril datang kepada Nabi SAW dalam bentuk

seorang laki-laki, seperti disebutkan pada pembahasan tentang awal

680 - FATHUL BAARI



mula turunnya wahyu, *iar*j' d k"S.tt Qerkadang maloikat

menyerupakan diri kepadaku sebagai seorang laki-laki). Nabi SAW

tidak melihat Jibril dalam bentuk aslinya, kecuali dua kali seperti yang

disebutkan dalam Shshih Bukhari dan Shahih Muslim. Dengan

demikian jelaslah alasan penyebutan hadits Ummu Salamah di bab ini.

Sebagian ulama mengatakan hadits ini menerangkan keutamaan

Ummu Salamah dan Dihyah. Namun, pernyataan ini perlu ditinjau

kembali, karena melihat malaikat dalam bentuk seorang laki-laki

terjadi dihadapan para sahabat, seperti ketika Jibril datang dan

bertanya tentang iman, islam, dan ihsan. Begitu pula adarrya

kemiripan tidak berkonsekuensi keutamaan maknawi. Maksimal yang

dapat disimpulkan bahwa Dihyah memiliki keindahan fisik. Ketika

Nabi SAW menyerupakan Ibnu Qathan dengan Dajjal, maka dia

bertanya, "Apakah hal itu mendatangkan mudharat bagiku?" Beliau

pun bersabda, "Tidak!"

Hadits keempat adalah hadits Abu Hurairah RA yang

diriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf, dari Al-Laits, dari Sa'id Al
Maqburi, dari bapaknya, yaitu Abu Sa'id Al Maqburi yang bernama

Kaisan. Sa'id Al Maqburi sendiri banyak mendengar langsung riwayat

dari Abu Hurairah, dan juga dia mendengar dari bapaknya, dari Abu

Hurairah. Kedua macam riwayat beliau ini terdapat dalam Shahihain.

Hal ini menunjukkan ketelitian Sa'id Al Maqburi.

'e-bbi ! H :q\t qv (Tidak ada seorang nabi pun di antara

para nabi kecuali diberi). Hal ini menunjukkan bahwa seorang nabi

harus memiliki mukjizat sehingga orang yang menyaksikannya

percaya kepadanya, dan orang-orang yang tetap menentang tidak akan

mendatangkan mudharat baginya.

:u-1' ;4 @art ayat-ayat). Maksudnya, mukiizat-mukjizat diluar

kebiasaan.
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',-djt *;, ii,; (Yang tidak ada sepertinya sehingga

membuat manusia percaya kepadanya). Yakni setiap nabi diberi satu

bukti (mukjizat) atau lebih, dan menurut kebiasaan manusia akan
mempercayainya, sebab mereka tidak mampu menolaknya" Namun,
terkadang mereka mengingkari, lalu menentangnya, seperti firman
Allah dalam surah An-Naml ayat 14,

(dan mereka mengingknrinya, korena

[merekal padahal hati mereka

mey aki ni ny a kar e na ke zhaliman).

Catatan

u.iji "&*i Vini: r i W) tyq')
kezhaliman don kesombongan

meyakini [kebenaranJnya)

Kata aamana (berirnan) tercantum dalam riwayat Ibnu Qurqul
dengan kata uumina (diimani). Hal ini akan disebutkan pada

pembahasan tentang berpegang teguh kepada Al Qur'an dan Sunnah.

Ibnu Qurqul berkata, "Sebagian mereka menuliskannya dengan

menggunakan huruf ya' sebagai ganti wawlt." Sementara dalam
riwayat Al Qabisi disebutkan dengan kata amina yang berasal dari
kata amaan (keamanan). Namun, yang masyhur adalah versi yang

pertama.

Hf 1i,' 'oJ')i t+, 'u;i q;rit oS Cy1 (Adapun yang diberikan

kepadaku adalah wahyu yang diwahyukan Allah kepadaku). Yakni
mukjizatku yang aku jadikan sebagai tantangan adalah wahyu yang

diturukan kepadaku, yaitu Al Qur'an, karena di dalamnya terdapat

hal-hal yang tidak dapat ditandingi. Maksudnya bukan membatasi

mukjizat beliau SAW pada perkara ini, karena setiap nabi diberi

mukjizat khusus dan berbeda untuk dijadikan tantangan bagi

kaumnya. Mukjizat setiap nabi disesuaikan dengan kondisi kaumnya.

Misalnya, ketika sihir sangat merak pada masa Fir'aun, maka Musa

AS datang kepada Fir'aun membawa tongkat, lalu berubah wujud

seperti yang dilakukan para t rkang sihir, hanya saja tongkat Musa

mampu menelan semua hasil sihir mereka. Demikian juga
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kemampuan Isa AS menghidupkan orang yang mati dan menyebuhkan

orang yang buta serta penyakit belang/kust4 karena saat itu
merupakan masa kejayaan bagi para tabib dan ahli hikmah, maka dia
mendemonstrasikan seperti perbuatan mereka, tetapi mereka tidak

mampu melakukannya. Dengan demikian, bangsa Arab -tempat Nabi

SAW diutus- yang ketika itu berada pada puncak keemasan dalam

bidang sastra, maka didatangkan Al Qur'an dan menantang mereka

untuk membuat satu surah yang serupa. Namun, kemampuan mereka

tidak bisa mencapainya.

Sebagian berkata, "Maksud hadits di atas batrwa Al Qur'an tidak

memiliki keserupaan baik dari segi bentuk maupun hakikat. Berbeda

dengan mukjizat-mukjizat lain yang mempunyai keserupaan."

Pendapat lain mengatakan, "Maksudnya, setiap nabi diberi mukjizat
yang memiliki keserupaan dengan nabi-nabi sebelumnya. Adapun Al
Qur'an tidak pernah diberikan kepada nabi terdahulu yang sepertinya.

Oleh karena itu, Nabi SAW mengiringi dengan sabdanya, 'Aku
berharap menjadi yang terbanyak pengikut di antara mereka'."

Sebagian lagi berkata, "Maksudnya, apa yang diberikan kepadaku

tidak disusupi khayalan, sungguh ia adalah perkataan yang tidak
tertandingi, tidak seorang pun mimpu mendatangkan yang serupa

dengannya, meski hanya dalam khayalannya. Berbeda dengan

mukjizat lain, mungkin terjadi dalam mukjizat mereka apa yang bisa

dilakukan tukang sihir, atau dikhayalkan keserupaannya. Maka orang

yang hendak mernbedakan antara keduanya perlu meneliti. Sementara

penelitian rentan dengan kesalahan. Bisa saja seseorang keliru dan

mengatakan keduanya adalah sama." Ada pula yang mengatakan,

"Maksudnya, mukjizat para nabi lenyap bersamaan dengan berlalunya

masa mereka, ia tidak disaksikan kecuali mereka yang hidup di

zarrrannya. Sementara mukjizat Al Qur'an akan terus berlangsung

hingga hari kiamat. Ia senantiasa menjadi sesuatu yang luar biasa baik

dari segi penyampaiari, makna, dan berita-berita ghaib yang

dikandungnya. Tidak akan berlalu satu masa'melainkan terjadi apa

yang diberitakan Al Qur'an bahwa ia akan tedadi. Ini menunjukkan
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kebenaran apa yang dikabarkannya." L1i merupakan kemungkinan
yang paling kuat. Sebagian berpendapat, "Maknanya, mukjizat-
mukjizat terdahulu bersifat inderawi yang dapat disaksikan oleh mata,

seperti unta Nabi Shalih dan tongkat Nabi Musa. Adapun mukjizat Al
Qur'an disaksikan dengan mata hati. Oleh karena itu, yang

mengikutinya lebih banyak, sebab apa yang disaksikan oleh mata

kepala akan berakhir saat tidak terlihat lagi. Sementara yang

disaksikan mata hati dan pikiran akan abadi dan disaksikan generasi-

generasi berikutnya." Saya Qbnu Hajar) katakan, sangat mungkin bila
pendapat-pendapat di atas dirangkum dalam satu pernyataan, sebab

kandungannya tidak saling menafikan satu sama lain.

yqt ei-Qu'€Fi otribi ti\6 ldku berharap meniadi yang

terbanyak pengikut di antma merelra pada hari kiamat). Perkataan ini
beliau urutkan sesudah pernyataan tentang mukjizat Al Qur'an yang

mamfaatnya banyak dan merata, karena mengandung dakwah, dalil,
dan berita tentang hal-hal yang akan terjadi. Maka mamfaatnya

mencakup mereka yang hadir maupun yang tidak, orang yang ada saat

itu dan yang akan datang. Untuk itu, sangat tepat harapan ini dikaitkan

dengan hal tersebut. Kemudian harapan beliau sudah terwujud.

Sungguh beliau menjadi Nabi paling banyak pengikut. Hal ini akan

dipaparkan pada pembalrasan tentang kelembutan hati.

Kaitan hadits ini dengan judul bab ditinjau dari sisi bahwa Al

Qur'an hanya diturunkan melalui malaikat, bukan melalui mimpi, dan

bukan pula lewat ilham. Sebagian ulama merangkum mukjizat Al

Qur'an pada empat perkara. Pertama, keindahan susunan, keselarasan

kalimat, dan kalimatnya yang ringkas dan sarat makna. Kedua, bentuk

penyampaian dan redaksinya menyelisihi bentuk perkataan para ahli

sastra di kalangan bangsa Arab, baik yang berbentuk sya'ir maupun

prosa. Hingga akal mereka kebingungan dan tidak mampu membuat

yang sepertinya, padatral faktor yang mendorong mereka

melakukannya sangatlah banyak, disamping adanya tantangan bagi

mereka untuk mendatangkan yang serupa. Ketiga, kandungannya,
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yang berupa berita tentang peristiwa-peristiwa terdahulu, baik
mengenai umat-umat masa lampau maupun syariat-syariat mereka,

yang sebagiannya hanya diketahui oleh sebagian ahli kitab. Keempat,

berita yang disampaikannya tentang kejadian-kejadian di masa akan

datang, sebagiannya terjadi pada masa Nabi SAW dan sebagian lagi
terjadi sesudahnya.

Selain keempat perkara ini ditemukan juga ayat-ayat yang
melemahkan orang-orang di masa itu, karena tidak mampu menjawab
tantangannya, seperti tantangan bagi kaum Yahudi agar berharap mati.
Mukjizat lainnya adalah rasa gentar yang timbul di hati mereka yang

mendengarnya. Begitu pula orang yang membaca dan mendengar
tidak pernah bosan meski berulang-ulang. Semakin dibaca malah
semakin menarik dan mempesona. Ia juga menjadi bukti yang kekal
selama dunia masih ada. Di samping itu, ia mengumpulkan berbagai
macam ilmu dan pengetahuan, keajaibannya tidak akan berakhir dan
faidahnya tidak pernah berhenti. Demikianlah ringkasan dari
perkataan Iyadh dan selainnya.

Hadits kelima adalah hadits Anas bin Malik yang diriwayatkan
melalui Amr bin Muhammad, dari Ya'qub bin Ibrahim, dari bapaknya,
dari Abu Shalih bin Kaisan, dari Ibnu Syihab. Amr bin Muhammad
adalah An-Naqid seperti ditegaskan abu Nu,aim di kitab Al
Mustakhraj. Demikian juga diriwayatkan Imam Muslim dari Amr bin
Muhamamd An-Naqid, dari Ya'qub, dari lbrahim. Sementara dalam
kitab Al Athraf karya Khalaf disebutkan, "Amr bin Ali Al Fallas
menceritakan kepada kami." Kemudian saya lihat dalam naskah yang
menjadi pedoman dari riwayat An-Nasafi dari Imam Bukhari, "Amr
bin Khalid menceritakan kepada kami", tapi saya kira ini hanya
kesalahan penulisan, dan yang kuat adalah yang pertama, sebab ketiga
orang yang disebutkan ini meski dikenal sebagai guru-guru Imam
Bukhari, namun An-Naqid lebih khusus dibanding ketiganya, dalam
meriwayatkan dari Ya'qub bin Ibratrim bin sa'ad. Lalu riwayat shalih
bin Kaisan dari Ibnu syihab merupakan iwayat dari periwayat yang
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setingkat. Bahkan Shalih bin Kaisan lebih tua daripada Ibnu Syihab

serta lebih dahulu terlibat dalam studi hadits. Adapun Ibrahim bin

Sa'ad telah mendengar langsung riwayat dari Ibnu Syihab, seperti akan

dijelaskan pada hadits berikutnya setelah satu bab'

^rtr',yJ1', ^lbio' .,ra nJ-) & e.6 i6 alr ti lsrrungguhnya

Attah'ta'ala mtenurunkan [wahyuJ secara beruntun kepada Rasul-Nya

SAW sebelum beliau wafat). Demikian yang dikutip mayoritas

periwayat. Sementara dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, ;W Ut"ot

-.tit'# ?7t lii ,P {.ri (sesungguhnya Attah menurunkan wahyu

secqra beruntun kepada Rasul-Nya sebelum beliau wafat); yakni

Allah memperbanyak menurunkan wahyu kepada beliau mendekati

masa wafatnya. Rahasianya, bahwa sesudah pembebasan kota

Makkah, para utusan banyak berdatangan untuk menanyakan hukum-

hukum, maka banyaklah ayat yang turun karena hal tersebut.

Kemudian saya menemukan faktor yang menjadikan Anas

menceritakannya, yaitu dalam riwayat Ad-Darawardi, dari Al Imami,

dari Az-ZuIvi, dia berkata, "Aku bertanya kepada Anas bin Malik,

'Apakah wahyu berhenti turun kepada Nabi sebelum beliau wafat?'

Maka dia berkata, 'Bahkan itulah masa-masa wahyu paling sering dan

paling banyak turun'." Ibnu Yunus menyebutkan riwayat ini secara

ringkas dalam kitab Tarikh Mishr ketika mengutip biografi

Muhammad bin Said bin Abu Maryam.

?it os 6 iki eli ,? (Hingga Dia mewafatkannva pada masa

yang paling banyak turun wahyu). Yakni zaman beliau sAw

meninggal adalah zaman yang paling banyak turunnya dibanding

waktu-waktu yang lain.

'-J; *3io h'& I' J,:)ei { ftemuaian Rasututtoh SAW

wafat sesudah itu). Disinilah ditampakkan batasan rn'aktu yang

terkandung dalam kalimat, lirr 6ti1 {"- @ingga Atlah mewafatkannya).

Apa yang terjadi di akhir (masa turunnya wahyu) berbeda dengan
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yang terjadi di masa awal. Pada awal kenabian wahyu sempat terputus

dan kemudian turun dalam jumlah yang cukup banyak. Namun,

selama beliau berada di Makkah, wahyu yang berupa surah-surah

panjang sedikit sekali yang turun. Namun, setelah hijrah surah-surah

panjang yang memuat hukum-hukum banyak yang diturunkan. Hanya

pada masa akhir kehidupan beliau SAW yang paling banyak turun

wahyu, karena faktor yang telah disebutkan. Dari sini tampak kolerasi

hadits ini dengan judul bab, karena mencakup isyarat tentang cara

wahyu turun.

Hadits keenam adaiah hadits Jundab yang diriwayatkan dari Abu

Nu'aim, dari Sufran, dari Al Aswad bin Qais. Sufyan yang dimaksud

adalah Ats-Tsauri. Hadits ini baru saja dijelaskan pada tafsir surah

Adh-Dhuha. Alasan penyebutannya di bab ini bahwa pengakhiran

turunnya wahyu adalah karena suatu hikmah yang mengharuskannya,

bukan untuk meninggalkan beliau SAW. Dengan demikian, wahyu

turun dalam bentuk yang cukup beragam. Terkadang ia turun berturut-

turut dan terkadang tidak.

Turunnya wahyu secara berangsur-angsur mengandung sej urnlah

hikmah, diantaranya:

Pertama, memudahkan untuk menghafalnya. Seandainya ia

turun sekaligus, maka akan sulit bagi umat yang mayoritas ummi

(buta huruf) untuk menghafalnya. Hikrnah ini disinyalir Allah dalawr

firrnan-Nya daiam surah A.1 Furqaan ayat32 ketika membantah orang-

orang kaiw, u.'&.u.:5-'aa1#,.J.-'*tr';lr *i:,i y! t:rrE ulr',tot
lt{ii (Berkatalah orang-orang yang kafir, "Mengapa Al Qur'an itu

tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja?"; demikianlah supaya

Kami perkuat hatimu dengannya).

Begitu pula firman-Nya dalam surah AI Israa' ayat 106, r:tt:ti1

e-3 & .16, d:t li-ll *,lV lOan Al Qur'an itu telah Kami turunkan

dengan berangsur-angsur agqr kamu membacakannya perlahan-

lahan kepada manusia).
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Kedua, membuahkan kemuliaan dan perhatian untuk beliau

SAW karena sering didatangi utusan Tuhannya untuk mengajarinya

hukum-hukum perkara yang beliau alami, dan membawa jawaban-

jawaban atas pertanyaan-pertanyium yang diajukan kepada beliau,

baik tentang hukum maupun peristiwa-peristiwa.

Ketiga, ia diturunkan dalam tujuh huruf (dialek), maka sangat

tepat bila diturunkan sedikit demi sedikit, sebab jika diturunkan

sekaligus, niscaya akan sulit untuk menjelaskannya.

Keempat, Allah telah menetapkan untuk menghapus sebagian

hukum-hukum-Nya sesuai kehendak-Nya, maka diturunkan sedikit

demi sedikit untuk memisahkan antara nasikh (penghapus) dan

mansukh (yang dihapus). Hal ini lebih utama daripada keduanya

diturunkan sekaligus.

Para penukil Al Qur'an telah menghapal dengan baik urutan-

urutan surah Al Qur'an seperti akan dijelaskan pada bab "Penyatuan

Al Qur'an". Namun, mereka tidak mengetahui secara pasti tentang

urutan surah-surah yang turun, kecuali dalam jumlah yang sedikit.

Pada tafsir surah 'iqra' bismi rabbika' telah disebutkan bahwa ia

adalah surah pertama ttrrun. Meskipun demikian, yang turun saat itu

hanyalah bagian awalnya sebanyak lima ayat. Adapun sisanya turun

beberapa waktu sesudah itu. Begitu pula surah Al Muddatstsir yang

turun sesudahnya. Turun saat itu hanya bagian awalnya, dan sisanya

diturunkan sesudahnya. Lebih jelas lagi adalah keterangan yang

dikutip tiga penulis kitab As-Sunan dan dinyatakan shahih oleh Al
Hakim serta selainnya, dari hadits Ibnu Abbas, dari Utsman, dia

berkata, li't;rr et,:k ,l,S:tti o{tt * J'fi *t y a' *p ,}r os

tS q f'::" $t (Biasanya Nabi SAW diturunkan ayat-ayat kepadanya,

laiu beliau bersabda, 'Tempatkanlah ftulislahJ dalam surah ini yang

disebutkan didalamnya begini'...) sebagaimana yang akan dijelaskan

pada pembahasan mendatang.
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2. At Qur'an Turun dalam Bahasa Quraisy dan Arab

Al Qur'an dalam bahasa Arab, dengan bahasa Arab yang jelas.

i'";;:ar$:;w;

=o'1. o.. o d..
crJlrdl U)e ,y U-p/ /,,

I tt

.t ),;i .krLt
4984. Dari Az-Zvhi, dan Anas bin Malik mengabarkan

kepadaku, dia berkata, "LJtsman memerintahkanZaid bin Tsabit, Satd

bin Al Ash, Abdullah bin Az-Zubur, dan Abdurrahman bin Al Harits

bin Hisyam, untuk menuliskannya (Al Qur'an) di mushhaf-mushhaf.

Dia berkata kepada mereka, 'Apabila kamu berselisih dengan Zudbin
Tsabit dalam masalah dialek (bahasa Arab) Al Qur'an, maka tulislah
menurut dialek Quraisy. Sesungguhnya Al Qur'an turun menurut

dialek mereka', maka mereka pun melakukannya."

?xr'sr-,.,,sri ,4 ,j; ok Jl;Li'*i ; e i ;rtrb c
ht ;-;'*1t,k fu,;,jt eei; r *r *h,**
tl,1r*f iJ;i Ai ib.lrf '"r'; * !t4t.*r *
,Ft ,/.6; 6 lt J;t 6- :Ju" *-& Ult;ie,
'F:: 

^)L ht *'4t p,,+.'# t1'r:;. ? € ?;i
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e;Gt,'Jt;',si *- jt #'rac,?)tti.;A;

;-i ,'Jd &;5'; "; ,1;t-, ui:t 4 *St';X e rirp 
^-,1,

J:"'dt ;tyriq',y'),:-*;:lGY i;5t,f ,$ olt
J| *>t'/Lfi r)*;s',!., €lt &t (i i)a *': +a\tt

.'0? e'# tJr u:;i e"yt i ,W;u 
^Zrt

4g85.Oari Shafiva, bin Ya'la Orr r***, ,.r,rrrrg,;yu Vu'tu

berkata, "Alangkah baiknya sekiranya aku melihat Rasulullah SAW

saat diturunkan wahyu kepadanya. Ketika Nabi SAW berada di

Ji'ranah dan dia mengenakan kain yang dijadikan penutup dirinya,

dimana beliau bersama beberapa sahabat, tiba-tiba datang kepadanya

seorang laki-laki yang memakai minyak wangi. Laki-laki itu berkata,

'Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki

yang ihram menggunakan jubah setelah memakai minyak wangi?'

Nabi SAW memandang sesaat, lalu datang wahyu kepadanya. Umar

mengisyaratkan kepada Ya'la yang artinya 'kemarilah'. Ya'la datang

dan memasukkan kepalanya. Ternyata beliau SAW, wajahnya berubah

merah, dan mendengkur seperti itu beberapa saat, kemudian

disingkapkan darinya. Beliau bersabda, 'Dimana orang yang tadi

bertanya tentang umrah kepadaku?' Laki-laki itu dicari, lalu

didatangkan kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, 'Adapun

minyak wangi yang ada padamu makn cucilah tiga kali. sedangkan

jubah, tanggalkanlsh. Kemudian lakukan pada umrahmu seperti yang

engkau lakukan pada haiimu'."

Keteransan Hadits:

(Bab At Qur'an turun dalam bahasa Quraisy dan Arab' Al

Qur'an berbahasa Arab -Dengan bahasa Arab yang jelas). Dalam

riwayat Abu Dzar disebutkan, "Berdasarkan firman Allah, 'Al

Qur'an'...". Mengenai Al Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab sudah
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disebutkan dalam bab ini dari perkataan Utsman. Abu Daud

meriwayatkan dari Ka'ab Al Anshari bahwa Umar menulis kepada

Ibnu Mas'ud, "Sesungguhnya Al Qur'an turun rnenurut dialek

Quraisy, bukan dialek Hudzail." Adapun penyebutan kata 'Arab'

sesudah 'Quraisy' adalah gaya bahasa menyebutkan yang umum

sesudah kata khusus, sebab Quraisy termasuk bagian Arab. Sikap

Imam Bukhari yang menyebut kedua ayat di atas merupakan dalil
pendapatnya.

Ibnu Abi Daud meriwayatkan dalam Al Mashahif dari Umar, dia

berkata, "Apabila kalian berselisih dalam soal dialek. maka tulislah

berdasarkan dialek Mudhar." Mudhar yang dimaksud adalah Ibnu

Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Kepadanya kembali semua nasab

Quraisy, Qais, Hudzail, dan selain mereka. Al Qadhi Abu Bakar Al
Baqillani berkata, "Makna pernyataan Utsman, 'Al Qur'an turun
menurut dialek Quraisy', artinya sebagian besarnya, karena tidak ada

dalil qath'i (pasti) yang menunjukkan semua Al Qur'an turun daiam

dialek Quraisy. Bahkan makna ztratrir firman-Nya, 'sesungguhnya

lmmi menjadikannya Al Qur'an berbahasa Arab', menunjukkan ia
turun dalam semua dialek Arab. Siapa yang mengatakan bahwa yang

dimaksud adalah Mudhar bukan Rabi'ah, atau keduanya dan bukan
Yaman, atau Quraisy dan bukan selain mereka, maka hendaklah dia
mendatangkan penjelasan yang memuaskan, karena kata 'Arab'
mencakup semua suku-suku Arab. Jika klaim ini diperbolehkan, maka
bisa saja orang lain mengatakan misalnya, 'Al Qur'an turun menurut
dialek bani Hasyim, karena mereka memiliki hubungan nasab yang

lebih dekat kepada Nabi SAW dibandingkan marga Quraisy lainnya'."

Abu Syamah berkata, "Mungkin perkataannya, 'turun menurut
dialek Quraisy', yakni awal turunnya. Setelah itu diperbolehkan dibaca

menurut dialek selain mereka." Masalah ini akan dijelaskan pada bab

"Al Qur'an Diturunkan dalam Tujuh Huruf." Sebagai kelengkapannya

dikatakan, "Pada awalnya, Al Qur'an turun menurut dialek Quraisy,
salah satu dialek yang tujuh, dimana Al Qur'an diperkenankan dibaca
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sesuai dengannya, sebagai upaya unfuk mempermudah, seperti akan

dijelaskan. Ketika Utsman mengumpulkan manusia pada satu huruf,

maka beliau melihat bahwa dialek yang digunakan Al Qur'an di awal

turunnya merupakan dialek yang paling utama, maka dia

mengarahkan mereka kepadanya. Disamping ia adalah dialek Nabi

SAW, juga merupakan dialek yang digunakan Al Qur'an pertama kali

turun."

e.;i} (Dan dia mengabarkan kepadaku). Dalam riwayat Abu

Dzar disebutkan, "Anas bin Malik mengabarkan kepadaku, dia

berkata, 'Utsman memerintahkan'." Bagian ini dihubungkan dengan

lafazh yang tidak disebutkan secara tekstual seperti akan dijelaskan

pada bab berikutnya. Imam Bukhari mencukupkan penyebutan hadits

ini pada bagian yang dibutuhkan, yaitu perkataan Utsman, "Tulislah ia

menurut dialek mereka", yakni Quraisy.

ft ';it s-6,i;, '.s-bt lrLntut menyalinnya di mushhaf-

mushhafl. Demikian dinukil kebanyakan periwayat. Kata ganti 'nya'

dalam kalimat ini kembali kepada surah-surah, atan ayat-ayat, atau

lembaran-lembaran yang diambil dari rumah Hafshah. Dalam riwayat

Al Kasymihani disebutkan, "Agar mereka menyalin apayang terdapat

dalam mushhaf-mushhaf." Maksudnya, memindahkan apa yang ada

kedalam mushhaf-mushhaf lain. Namun, versi pertama lebih tepat,

karena ayat-ayat tersebut berada dalam lembaran-lembaran bukan

dalam mushhaf.

Hadits kedua di bab ini diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu

Nu'aim, dari Hammam dari Atha', dan dari Musaddad, dari Yahya,

dari Ibnu Juraij dari Atha', dari Shafivan bin Ya'la bin Umayyah, dari

Ya'la. Dalam riw'ayat Abu Dzar disebutkan, "Yahya bin Sa'id", dia

adalah Al Qaththan. Hadits ini kami temukan melalui ialur maushu!

dalam riwayat Musaddad, dari Mu'adz bin Al Mutsanna, darinya,

seperti telah saya jelaskan dalam kitab Ta'liq At-Ta'liq.
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#-'ot (Sesungguhnya Ya'la). Dia adalah lbnu Umayyah, bapak

daripada Shafivan.

1r ./.;t^*ii'r j; i'l_"'ruri \F+,t-;-0,€ pia
mengatakan, "Alangkah bail*tya sekiranya aku melihat Rasulullah

SAW... '). Dilihat dari bentuknya, riwayat ini tergolong mursal, karena

Shafwan bin Ya'la tidak hadir saat kejadian berlangsung. Imam

Bukhari menyebutkannya pada pembahasan tentang Umrah melalui

sanad lain dari Abu Nu'aim, dari Hammam, lalu disebutkan, "Dari

Shafivan bin Ya'la, dari bapaknya," maka jelaslah bahwa dia

menukilnya di tempat ini menurut versi riwayat Ibnu Juraij. Abu

Nu'aim meriwayatkan dari Muhammad bin Khallad dari Yahya bin

Sa'id, sama seperti redaksi yang disebutkan Imam Bukhari di tempat

ini. Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang haji.

Sejumlah Imam merasa kesulitan memahami hubungan hadits

ini dengan judul bab. Hingga Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya,

"Penyebutan hadits ini pada bab sebelumnya lebih jeias dan serasi.

Barangkali hal ini berasal dari sebagian penyalin naskah." Sebagian

berkata, "Bahkan Imam Bukhari hendak mengisyaratkan bahwa

firman Allah dalam surah Ibraahiim ayat 4, yr* I )irUti;|ti ct
,,,-r7 (Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan

bahasa kaumnya), tidak berkonsekuensi bahwa nabi SAW diutus

dengan dialek Quraisy saja, hanya karena mereka adalah marganya.

Bahkan beliau diutus dengan dialek semua suku Arab, sebab beliau

diutus kepada mereka semua. Buktinya, beliau menjawab pertanyaan

Arab badui dengan dialek yang dipahaminya, dan ini terjadi setelah

wahyu turun. Hal ini menunjukkan bahwa wahyu turun dengan dialek

yang dipahami seluruh suku Arab, baik Quraisy maupun lainnya.

Sedangkan wahl'u lebih umum, mencakup Al Qur'an yang dibaca, dan

juga yang tidak dibaca."

Ibnu Baththal berkata, "Kesesuaian hadits ini dengan judul bab

adalah bahwa wahyu 
-baik 

yang dibaca maupun yang tidak dibaca-
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hanya turun dalam bahasa Arab. Namun, hal ini tidak bertentangan

dengan status beliau yang diutus kepada seluruhnya manusia, baik

bangsa Arab maupun Ajarn (non-Arab), karena bahasa yang

digunakan wahyu adalah bahasa Arab, dan beliau menyampaikannya

kepada semua komunitas Arab, lalu mereka menerjemahkannya

kepada bangsa non-Arab dengan bahasa mereka. Oleh karena itu, Ibnu

Al Manayyar berkata, 'Pencantuman hadits ini pada bab sebelumnya

lebih sesuai. Namun, mungkin Imam Bukhari hendak menyitir bahwa

wahyu 
-baik 

Al Qur'an maupun Sunnah- berada dalam satu sifat,

yaifu safu bahasa'."
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4986. Dari Ubaid bin As-Sabbaq, sesungguhnya Zaidbin Tsabit

RA berkata, Abu Bakar Ash-Shiddiq mengirim utusan kepadaku

setelah peristiwa Yamamah, dan ternyata Umar bin Khaththab berada

di sisinya. Abu Bakar RA berkata, "LJmar datang kepadaku dan

berkata, 'Sungguh peperangan pada peristiwa Yamamah telah menelan

korban para penghafal Al Qur'an. Aku khawatir sekiranya peperangan

terus menelan para penghapal Al Qur'an di berbagai tempat, maka

sebagian besar Al Qur'an akan hilang, dan aku melihat sebaiknya

engkau memerintahkan untuk mengumpulkan Al Qur'an'. Aku berkata

kepada Umar, 'Bagaimana kita melakukan sesuatu yang tidak

dilakukan Rasulullah SAW?' Umar berkata, 'Demi Allah, ini adalah

baik'. Umar terus-menerus mengajukan pandangannya kepadaku

hingga Allah melapangkan dadaku untuk mengumpulkan Al Qur'an,
dan aku pun berpandangan dalam hal itu seperti pandangan lJmar."

Zaid berkata: Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya engkau pemuda

yang cerdas dan kami tidak menuduhmu. Dahulu engkau menulis

wahyu untuk Rasulullah SAW. Telusurilah Al Qur'an dan

kumpulkanlah." Demi Allah, sekiranya mereka membebaniku untuk

memindahkan salah satu gunung, maka itu tidak lebih berat bagiku

daripada apa yang dia perintahkan kepadaku, yaitu mengumpulkan Al

Qur'an. Aku berkata, "Bagaimana kamu melakukan sesuatu yang
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tidak dilakukan Rasulullah?" Dia berkata, "Demi Allah, ia adalah

baik." Abu Bakar terus menerus mengajukan pandangannya kepadaku

hingga Allah melapangkan dada (hati)ku seperti dilapangkannya dada

Abu Bakar dan Umar RA. Aku pun menelusuri Al Qur'an,
mengumpulkannya dari pelepah kurma, lempengan batu-batu, dan

dada (hafalan) orang-orang. Hingga aku menemukan akhir surah At-

Taubah bersama Abu Khuzaimah Al Anshari, dan aku tidak

mendapatinya ada pada orang lain, "Sesungguhnya telah datang

kepadamu seo;rang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya

penderitaanmu, sangat menginginkan fteimanan dan keselamatan)

bagimu", hingga akhir surah Bara'ah. Maka lembaran-lembaran itu

berada pada Abu Bakar hingga Allah mewafatkannya, kemudian

berada pada Umar selama hidupnya, setelah itu berada pada Hafshah

binti Umar RA.

j is oqir ;A'L'of ';Leu6;.';tLi qW;t *

..irLir i.i;'St +.s eAt u +*-.: ilt ; it +': qi c
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4978. Dari Ibnu Syihab, sesungguhnya Anas bin Malik
menceritakan kepadanya, "Hudzaifah bin Al Yaman datang kepada

Utsman, dan dia bergabung dengan penduduk Syam bersama

penduduk Irak pada perang Armenia dan Azerberjan. Hudzaifah pun

terkejut oleh perbedaan mereka dalam bacaan Al Qur'an. Hudzaifah

berkata kepada Utsman, 'Wahai Amirul mukminin, susullah umat ini
sebelum mereka berselisih tentang Al Kitab sebagaimana perselisihan

orang-orang Yahudi dan Nasrani'. Utsman mengirim utusan kepada

Hafshah untuk mengatakan, 'Kirimlah kepada kami lembaran-

lembaran itu, kami akan menyalinnya ke dalam mushhaf-mushhaf,

kemudian kami akan mengembalikannya kepadamu'. Hafshah

mengirimkannya kepada Utsman, lalu Utsman memerintahkan Zaid

bin Tsabit, Abdullah bin Az-Zubur, Sa'id bin Al Ash, dan

Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, maka mereka menyalinnya

ke dalam mushhaf-mushhaf. Utsman berkata kepada kelompok

Quraisy yang tig4 'Apabila kamu berselisih dengan Z,ard bin Tsabit

pada sebagian Al Qur'an, maka tulislatr menurut dialek Quraisy,
karena ia turun menurut dialek mereka'. Mereka pun melakukannya.

Hingga ketika mereka telah menyalin lembaran-lembaran itu ke dalam

mushhaf-mushhaf, Utsman mengembalikan lembaran-lembaran

tersebut kepada Hafshah, lalu mengirim mushhaf yang telah mereka

salin ke seluruh pelosok, dan dia memerintahkan untuk membakar

lembaran atau mushaf Al Qur'an yang lain."

.r-,.(: ;';,.3 ry ..6 i :': i *)G s.:??, yV it Ju
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4988. Ibnu Syihab berkata: Kharijah bin Zaid bin Tsabit

mengabarkan kepadaku, dia mendengar Zaidbin Tsabit berkata, "Aku
tidak menemukan satu ayat surah Al Alrzaab ketika kami menyalin

mushhaf, dan aku telah mendengil Rasulullah SAW membacanya,

maka aku mencarinya dan mendapatinya bersama Khuzaimah bin

Tsabit Al Anshari,'Di antara orang-orang mulvnin itu ada orang-

orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah'.

Karni pun menggabungkannya kedalam surahnya dalam mushhaf."

Keteransan Hadits:

(Bab pengumpulan Al Qur'an) Maksud 'pengumpulan' di sini

adalah mengumpulkan lembaran-lembaran yang terpisah-pisah dalam

satu mushhaf sesuai urutan surahnya. Setelah tiga bab akan disebutkan

bab "Penyusunan Al Qur:an", yakni menyusun ayat-ayat dalam satu

surah, atau menyusun surah-surah dalam Mushhaf.

dr-Jl i *';p (Dart Ubaid bin As-Sabbaq). Diaberasal dari

Madinah. Nama panggilannya Abu Sa'id. Imam Muslim

menyebutkannya pada tingkatan pertama di kalangan tabi'in. Namun,

saya tidak menemukannya rnenukil riwayat dari periwayat lebih senior

daripada Sahal bin Hunaif yang meninggal pada masa pemerintahan

Ali. Adapun haditsnya dari Sahal bin Hunaif dikutip Abu Daud dan

ahli hadits lainnya. Dia tidak memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari,

kecuali hadits ini. Hanya saja dia mengulang-ulangnya pada

pembahasan tentang tafsir, hukum, tauhid, dan selainnya, baik dengan

lengkap maupun secara ringkas.

,>-;:1i ,f :-" ;p (Dari Zoid bin Tsabit).Inilah yang shahih dari

Az-Zr*v| batrwa kisah ZaidbinTsabit bersama Abu Bakar dan Umar,

698 - FATITUL BAARI



dinukil melalui ubaid bin As-sabbaq, dari Zaid bin Tsabit. sedangkan
kisatr Hudzaifah bersama Utsman dinukil dari Anas bin Malik. Lalu
kisah zaid bin Tsabit kehilangan ayat dalam surah Al Aluaab,
terdapat dalam riwayat Ubaid bin As-Sabbaq, dari Kharijah bin zud
bin Tsabit, dari bapaknya.

Ibrahim bin Ismail bin Majma'meriwayatkan dari Az-Zuhn,lalu
memasukkan kisah ayat surah 1{ lr\zap;b dalam riwayat Ubaid bin
As-Sabbaq. Kemudian Umarah bin Ghaziyah menukil pendapat yang
gharib, dia meriwayatkannya dari Az-zuhri, "Dari Kharijah bin zaid
bin Tsabit, dari bapaknya", lalu dia menyebutkan ketiga kisah itu,
yaitu kisah Zaid bersama Abu Bakar dan Umar, kisah Hudzaifah
bersama Utsman, dan kisah Zaid kehilangan ayat dalam surah Al
A\zaab. Riwayat Umarah ini dikutip Ath-Thabari. Al I(harhib
menjelaskan dalam kitab Al Mudraj bahwa yang demikian merupakan
kesalahan darinya. Menurutnya, dia telah memasukkan sebagian
s anad pada s anad yang lain"

O'jilr f; i Ji,ptt (Abu Batrar Ash-Shiddiq mengirim utusan

kepadaku). Saya belum menemukan keterangan tentang nama utusan
tersebut. Kami meriwayatkan pada juz pertama kitab Fowa'id Ad-Dir
Aquli, dia berkata, Ibrahim bin Basysyar menceritakan kepada kami,
Sufuan bin Uyainah menceritakan kepada kami, da.'i Az-Zratti, dari
Ubaid, dai Zaid bin Tsabit, dia berkata , lil;J 1oO 

h' e'rlt e
:,,r-' rf ry LUt f" (Rasulullah SAW wafat dan Al eur'an belum

di fu mp ul lran p ada s e s uatupun).

l'-;fil, ,Fi g (Feristiwa terbunuhnya penduduk yamamah).

Yakni sesaat setelah pembunuhan penduduk Yamamah. Maksud
'Penduduk Yamamah'di tempat ini adalah para sahabat yang terbunuh

di tempat itu dalam memerangi Musailamah AlKadzdzab. Kronologis
kejadian, Musailamah mengklaim diri sebagai nabi, sehingga hal itu
semakin kuat setelah Nabi SAW wafat akibat banyaknya suku Arab
yang murtad, maka Abu Bakar menyiapkan pasukan di bawah
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pimpinan Khalid bin Al Walid yang terdiri dari sejumlah besar

sahabat. Lalu mereka memerangi Musailamah, hingga Allah

menghinakan dan membunuhnya. Namun, dalam peperangan itu

banyak sahabat yang terbunuh. Dikatakan jumlahnya mencapai 700

orang. dan ada pula yang mengatakan lebih daripada itu'

"y;-:'t S lfrUn menelan banyak korban). Yakni pembunuhan

semakin hebat dan banyak menelan korban. Ia mengacu pada pola

kata istafala dari kata al harr sanas), sebab perkara yang tidak

distrkai kadang dinisbatkan kepada panas, sebagaimana perkara yang

disukai kadang dinisbatkan kepada dingin. Mereka biasa mengatakan,

"Semoga Allah menjadikan matanya panas" dan "semoga Allah

menyejukkan matanya." Di antara nama para korban yang dimaksud

oleh Umar tercantum dalam riwayat Sufuan bin Uyainah, yaitu Salim

(mantan budak Abu Hudzaifah), 
'ot #'* d-b grt J'l ?.6'e ilo

f *ri dt,4h"j,;=iJi- (Kerikn Salim mantan budak Abu

Hudzaifah terbunuh, (Jmar merasa khawatir iika Al Qur'an akan

hilang, maka dia datang kepada Abu Bakar). Pada pembahasan

mendatang akan disebutkan bahwa Salim termasuk salah seorang

sahabat yang direkomendasikan Nabi SAW sebagai sumber

pengambilan Al Qur'an.

*r$rrrtlril\ (ferhadap para penghafal Al Qur'an di berbagai

tempat)" Maksudnya, tempat-tempat yang terjadi peperangan dengan

kaum kafir. Dalam riwal't Syu'aib dari Az-Ztiui disebutkan, *t'Jt e
(di berbagai ternpot). Sementara dalam riwayat Sufian, I at ;*i Vft

iTp, fi 
'S;;)t -Jz!fut 1jl'-il G4 o';'*er uad 6t " 

khawatir iika kaum

muslimin mengalami peperangan lain niscaya pembunuhan akan

kembali merenggut nyawa pora penghcfal Al Qur'an)'

)T"i, q f .;* Qliscaya banyak Al Qur'an yang hilang an)'

Dalam riwayat Yaqub bin lbrahim bin Sa'ad, dari bapaknya, terdapat
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tambatmn,'c:t-i;Ai'itt\t (taecuoti merelu mengumpullcannya), dan

dalam riwayat Syu'aib, iri-f' '#-i,f jj gebelum yang lainnya

terbunuh). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar yang terbunuh

dalam perang Yamamah adalah para penghafal Al Qur'an. Namun,

mungkin juga dipahami bahwa sebagain besar mereka menghafal Al

Qur'an. Hal ini akan dijelaskan lagi pada bab "Orang-orang yang

Menghapal Al Qur'an".

';"1 'dt (Aku bertrata kepada Umar).Ini adalah perkataan Abu

Bakar yang dia tujukan kepada Umar. Kemudian Abu Bakar

menceritakan perkataannya itu kepada Zud bin Tsabit setelah dia

datang. Ini adalah perkataan orang yang mengutamakan ittiba'
(mengikuti) dan menc egah ibtida' (perbuatan bid'ah).

'Fj 
-tefu ,k lt l;1ii;lt;- d (nao* ditreriakan oteh

Rasulullah SAry). Zad bin Tsabit telatr menegaskannya pada

pembahasan yang lalu. Sementara dalam riwayat Umaratr bin

Ghaziyah disebutkan, h'& !, l?3 ffii 6 ,yd(itlt F'i qit;
t'nl;t alb(Abu Bakar menghindar darinya dan berkata, "Alat akan

mengerjalan apa yang tidak dil@rjakan Rasulullah SAW?Y. At
Khaththabi dan selainnya berkata "Kemungkinan Nabi SAW tidak

mengumpulkan Al Qur'an dalam satu mushhaf, karena beliau masih

saja menantikan adanya ayat yang menghapus sebagian hukum-

hukum dalam Al Qur'an maupun bacaannya. Ketika masa turunnya

berakhir seiring kepergian Rasulullatr SAW, maka Allah

mengilhamkan kepada khulafa' ar-rasyidun untuk melakukan hal itu,

sebagai realisasi janji dari yang Maha Benar untuk memelihara Al

Qur'an bagi umat Muhammad. Maka permulaan hal tersebut di tangan

Ash-Shiddiq atas saran Umar. Hal ini didukung riu'ayat Ibnu Abu

Daud dalam kitab Al Mashahif melalui sanad yang hasan dari Abdu

Khair, dia berkata, 'Aku mendengar Ali berkata: Manusia paling besar

pahalanya dalam hal mushhaf adalah Abu Bakar. Semoga Allah

merahmati Abu Bakar. Dialah orang pertama yang mengumpulkan Al
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Qur'an'. Mengenai riwayat Muslim dari hadits Abu Sa'id, dia berkata,

oiijr p * gt tt$s t Pt *k, uU !, l?j ltl gasutuuah SAW

bersabda, 'Janganlah kamu menulis sesuatu pun selain Al Qur'an
dariku'.) maka ia tidak menafikan hal di atas. Sungguh Al Qur'an
telah ditulis pada masa Nabi SAW, tetapi tidak terkumpul pada satu

tempat dan surah-surahnya tidak berurutan. Sedangkan riwayat Ibnu

Abi Dawud di kitab Al Mashahif dari Ibnu Sirin, dia berkata , ,'up'Jri

* lfu,tt€,t;,* ilT r t( LiT et f io' ,p lt J"*':'06 tt

";;;rl 
tsij;t'&i $; ldti berkata, 'Ketika Rasulullah SAW wafat, aku

bersumpah tidak aksn mengambil selendangku kecuali untuk shalat
Jum'at, hingga aku mengumpulkan Al Qur'an', maka dia pun
mengumpulkannya), sanadnya lemah karena munqathi' (terputus).

Kalaupun riwayat ini akurat, maka maksud 'mengumpulkannya'

adalah menghafalnya." Al Khaththabi berkata pula, "Adapun yang

tercantum pada sebagian jalur adalah, f #t;.1;;+ up @tngga

aku mengumpulkannya dalam satu kitab), adalah kekeliruan dari

periwayatnya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, telah disebutkan dari Abdu
Khair dari Ali riwayat yang lebih shahih, dan itulah yang dijadikan

pedoman.

Dalam riwayat Ibnu Abi Daud disebutkan juga penjelasan sebab

Umar bin Khaththab menyarankan untuk mengumpulkan Al Qur'an.
Dia mengutip dari jalur Al Hasan, :J;i, i' :9 ,4 f f 'JL]& 

ol

1;i,'.6 i\i i{ri ,gl;ji, y*,,V1: ,!,$liSut ,!qt #|ry oti g Uts

ul $esungguhnya (Jmar bertanya tentang suatu ayat Al

Qur'an, maka dikntakan, "Ia ada pada fulan dan dia telah terbunuh

pada perang Yamamah." Umar berkata "Innaa lillah", lalu dia

meruerintahkan untuk mengumpulkan Al Qur'an, maka dia orang

pertama yang mengumpulkannya dalam mushhafl, sanad-nya

munqathi' (terputus). Sekiranya riwayat ini akurat maka lafazh, " orang

pertama yang mengumpullannya" dipahami dalam arti "orang
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pertama yang menyarankan mengumpulkan Al Qur'an pada masa
khilafah Abu Bakar", sehingga terjadi keselarasan dengan hadits-
hadits lain.

Sebagian pengikut Rafidhah teperdaya sehingga mengritik Abu
Bakar atas perbuatannya mengumpulkan Al eur'an. Mereka berkata,
"Bagaimana dia melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah
sAw?" Jawabannya, dia tidak melakukannya kecuali berdasarkan
ijtihad yang diperbolehkan. Secara lahiriah apa yang dilakukannya
merupakan nasehat untuk Allah, Rasul-Nya, Kitab-Nya, paru
pemimpin kaum muslimin, dan masyarakat umum. Nabi SAW pernah
mengizinkan menulis Al Qur'an, dan melarang menulis yang lainnya
bersamanya. Dengan demikian, Abu Bakar tidak memerintahkan,
kecuali menulis apa yang telah ditulis. oleh karena itu, dia tidak
menulis akhir surah Baraa'ah hingga ditemukan tulisannya, padahal
dia dan sahabat lainnya menghafal ayat tersebut. Jika mencermati apa
yang dilakukan Abu Bakar, pasti akan memasukkan hal itu dalam
keutamaan Abu Bakar. Mengingat adanyasabda Nabi SAW . e',;,'i
W ,)& A ?i: th?i iii'et; lborrngsiapa memulai sunnah yang baik

;"; baginya pahalanya dan pahala mereka yang mengerjakannya).
Tidaklah seorang pun mengumpulkan Al Qur'an sesudahnya, kecuali
mendapatkan seperti pahala orang itu hingga hari kiamat. Abu Bakar
juga memiliki perhatian serius tentang bacaan Al Qur'an, hingga
memilih mengembalikan perlindungan Ibnu Ad-Daghinah, dan ridha
dengan perlindungan Allah serta Rasul-Nya. Allah telah
memberitahukan dalam Al Qur'an bahwa ia terkumpul dalam

lembaran-lembaran. Allah berfirman, 'Uhf Gr-b *k- Oang

membacakan lembaran-lembaran yang disucikan [Al Qur'anfi.
Awalnya Al Qur'an telah ditulis di lembaran-lembaran. Namun,
lembaran-lembaran tersebut masih terpisah-pisah hingga dikumpulkan
oleh Abu Bakar di satu tempat. Kumpulan lembaran-lembaran ini
tetap terpelihara sampai Utsman memerintahkan untuk menyalinnya

FATIIUL BAARI - 7O3



ke dalam Mushhaf, kemudian dikirim ke berbagai negeri, seperti yang
akan dijelaskan.

,f lt ',-k ;' tt 'ttt'ry I ,fb'qa ,yr'*Si f i ,:A ldi jd

Qaid berkata: Abu Balcar berkata, "sesungguhnya engkau pemuda
yang cerdas dan kami tidak menuduhmu. Dahulu engkau menulis
wahyu... '). Maksudnya, Zaid bin Tsabit berkata: Abu Bakar berkata
kepadaku.... Dalam pemyataan ini, Abu Bakar menyebutkan empat

sifat pada Zaid yang menjadi alasan penunjukkannya untuk
mengemban tugas itu, yaitu usianya yang masih muda sehingga masih
penuh semangat, cerdas sehingga lebih patut mengerjakannya,

statusnya yang bersih dari tuduhan sehingga jiwa merasa tenang, dan

latar belakangnya yang pernah menjadi penulis wahyu sehingga lebih
mahir dalam hal itu. Sifat-sifat ini ditemukan juga pada selain Zaid,
tetapi secara terpisah-pisah.

Ibnu Baththal menukil dari Muhallab, "Hal ini menunjukkan
bahwa akal sehat merupakan dasar kepribadian yang terpuji, karena

Abu Bakar tidak memuji Zaid selain kecerdasan akalnyq dan hal itu
dia jadikan dasar untuk mempercayainya, dan menghapus tuduhan

darinya." Masalah ini akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan

tentang hukum.

Dalam riwayat Sufian bin Uyainah disebutkan, r31tif ,f iiA
,1'r {;r),;i *k-# t; ri.re iri x$ ttia 

"i 
i .:;3 ;\]$$ {i; ,-Y .i,?

| '$ft ,!\rr3ii ,?;o'i.'s::i'i .61 Lt;ri- ;;, il\ti yitttu pt y it, ,l*
Lir; ii+6 :nd iry' '# oi fiit\,J.tui ltOu Bakar berknta,

"Adapun jika engkau bertelmd melahtknn hal ini, kirim utusan kepada

Zaid bin Tsabit dan panggillah dia, sesungguhnya dia pemuda belia

berpikiran jernih, biasa menulis wahyu kepada Rosulullah SAW.

Maka kirimlah utusan kepadanya dan panggillah dia hingga

mengumpulkannya bersama kita." Zaid bin Tsabit berkata, "Keduanya

mengirim utusan kepadaku dan aku mendatangi mereka. Keduanya

berkata kepadaku, "Sesungguhnya kami ingin mengumpulkan Al
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Qur'an pada sesuotu, maka kumpulknnlah ia bersama kami"). Dalam

riwayat Umarah bin Ghaziyah disebutkarl, dLbi rS"Ot,-* i ,),'Jrfrt

,U,t ,t'o1p ,#ii, etiLyi ,t;S&3t,i;t',!|'oy ,fit ,.;.€ Uft fi ,)t
t;lb t; !tr;:A I 'ui.ii 

v:ye ,,Sa ,Git|'j,;<ib q* |;* lut 1.tuu

Bakar berkata kepadaku, "sesungguhnya orang ini mengajakku

kepada suatu urusan, sementara engknu penulis wahyu, iika engkau

bersamanya maka aku mengikuti kamu berdua, namun jika engknu

menyetujuiku maka aku tidak melakukannya." Aku menghindar dari

hsl itu. {Jmar berkata, "Berbicaralah dengannya dan tidak ada atas

kamu berdua kalau kamu melakukannya." Dia berkata, "Kami

memperhatikan dan berkata, 'Tidak ada sesuatu, demi Allah, tidak

ada atas kami'.").

Ibnu Baththal berkata, "Pada awalnya, Abu Bakar menghindari

hal itu dan juga Zaid, karena keduanya tidak mendapati Rasulullah

SAW melakukannya, maka keduanya pun tidak menyukai

menempatkan diri mereka pada posisi yang melebihi Rasulullah dalam

hal kehati-hatian terhadap agama. Ketika Umar mengingat mereka

akan manfaatnya, dan dia khawatir kondisi berubah di masa yang akan

datang bila Al Qur'an tidak dikumpulkan, maka keduanya pun mau

menerima pendapat lJmar." Dia juga berkata, "Hal ini menunjukkan

bahwa perbuatan Rasul bila tidak diiringi faktor-faktor penjelas -
demikian juga sikapnya meninggalkan sesuatu- maka tidak

menunjukkan kewaj iban ataupun pengharaman. "

Akan tetapi perbuatan ini tidak termasuk melebihi kehati-hatian

Rasulullah SAW, bahkan disimpulkan dari kaidah-kaidah yang telah

dibangun Rasulullah sAW sendiri. Ibnu Al Baqillani berkata,

"Perbuatan yang dilakukan Abu Bakar adalah fardhu kifayah

berdasarkan sabda beliau SAW, 'Jangan kalian merutlis sesuatu

dariku selain Al Qlff,'on', bersama firman-Nya dalam surah A1

Qiyaamah ayat 17,i:rr2 j'^;1, (* is! (Sesungguhnya atas tanggungan

Kamilah mengumpulkannya [di dadamuJ dan [membuatmu pandaiJ
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membaconya), serta firman-Nya dalam surah Al A'laa ayat 18, tl-il';tt

,-r-flli cii,3t ,il$tturggrrhnya ini oda dalam lembaranJembaran

terdahulu), dan firman-Nya dalam surah Al Bayyinah ayat2, U ,l;:
?# 6e -rf," n' (Rasul dari Allah membacakan lembaran-lembaran

yang disucikan). Lalu dia berkata, "Semua urusan yang mengarah

kepada penjagaan dan pemeliharaannya, maka termasuk fardhu

kifayah. [a juga termasuk nasihat untuk Allah, Rasul-Nya, Kitab-Nya,

para Imam kaum muslimin, dan masyarakat umum mereka." Dia juga

berkata, "IJmar memahami bahwa sikap Nabi SAW tidak

mengumpulkan Al Qur'an tidak menunjukkan larangan. Abu Bakar

pun menerimanya setelah melihat sisi kebenaran. Dalam wahyu

maupun menurut akal tidak ada keterangan yang menafikannya.

Sementara bila tidak dikumpulkan, maka dikhawatirkan akan hilang

sebagian Al Qur'an. Akhirnya Z,aid mengikuti keduanya dan sahabat

lainnya turut membenarkan pendapat itu."

?,e.';t U",t'N os t )ry',t F ft €fri"i !',i, (Demi

Allah, sekiranya mereka membebaniht memindahkan salah satu

gunung, maka itu tidak lebih berat bagilu daripada apa yang dia

perintahlran kepadaku). Pada awal kalimat, dia menggunakan kata

kerja bentuk jamak, karena dinisbatkan kepada Abu Bakar dan orang-

orang yang seide dengannya. Lalu di bagian akhir menggunakan kata

kerja bentuk tunggal karena yang memerintahkan hal itu adalah Abu

Bakar. Dalam riwayat Syuaib dari Az-Zuhri disebutkan, \F;1k;
(sekiranya dia membebaniku), yakni dalam bentuk tunggal. Hanya

saja Zaid bin Tsabit berkata seperti itu karena kekhawatirannya tidak

dapat mengumpulkan semua yang diperintahkan. Namun, Allah telah

memudahkan hal itu baginya seperti firman-Nya dalam surah Al

Qamar ayat 17, f W.lfllr g*-W: (Dan sesungguhnya telah Kami

mudqhl(nn Al Qur'an untuk pelajaran)-
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'Al!*i iilir 'd# @ku pun menelusuri Al Qur'an dan

mengumpullannya). Maksudnya, aku kumpulkan dari berbagai

tempat, baik yang ada padaku maupun selainku.

.*Jr 6e (Dari pelepah kurma). Kata'usub adalah bentuk jamak

dari kata 'asiib, artinya pelepah kurma. Mereka biasa membersihkan

daun dari pelepahnya dan menulis di atasnya. Dikatakan juga'asiib

adalah ujung pelepah kurma yang tidak ditumbuhi daun. Adapun

bagian yang ditumbuhi daun disebut as-sa'f,, Dalam riwayat Ibnu

Uyainah dari Ibnu Syihab disebutkan, "Dari al qashb (tumbuhan

beruas), al 'usub, al karanif (tunggul pelepah), dan pelepah kurma."

Sementara dalam riwayat Syu'aib disebutkan, "Dari sobekan-

sobekan", mungkin berupa kulit, dedaunan, atau kertas. Kemudian

dalam riwayat Umarah bin Ghaziyah disebutkan, "dan potongan-

potongan kulit." Dalam riwayat Ibnu Abi Daud dari jalur Abu Daud

Ath-Thayali-qi dari Ibrahim bin Sa'ad disebutkan, "Dan lembaran-

lembaran."

)6jiiti (Dan lil,haafl. Bent*jamakrya lafiilfah. Dalam riwayat

Abu Daud Ath-Thayalisi dari lbrahim bin Sa'ad disebutkan "a/-

lukhuf." Abu Daud Ath-Thayalisi berkata dalam riwayatnya, "Ia
adalah lempengan batu-batu tipis." Al Ashma'i berkata, "Padanya

terdapat bagian yang lebar dan tipis."

Imam Bukhari akan menyebutkan pada pembahasan tentang

hukum dari Abu Tsabit (guru Imam Bukhari) bahwa dia

menafsirkannya dengan kata "al khazaf', artinya bejana-bejana yang

terbuat dari tanah yang dibakar. Kemudian dalam riwayat Syu'aib

disebutkan "al ahaaf'bentuk jarnak dari kata 'lrattf , yaitu tulang unta

atau kambing. Biasanya bila sudah kering mereka gunakan untuk

tempat menulis. Dalam riwayat Umarah bin Ghaziyah disebutkan,

"Kasril aktaaf' (pecahan-pecahan tulang). Sedangkan dalam riwayat

Ibnu Majma dari lbnu Syihab dari Ibnu Abi Daud disebutkan, adhlaa'

(tulang-tulang rusuk). Masih dalam riwayatnya dari jalur lain
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disebutkan "oqtaab" bentuk jarnak dari kata qatab, artinya kayu yang

biasa diletakkan di aas punggung unta untuk dinaiki.

Dalam riwayat Ibnu Abi Daud dalam kitab Al Mashahif dair

Yahya bin Abdunahman bin Hathib, dia berkata, "lJmar berdiri dan

berkata, 'Barangsiapa menerima dari Rasulullah SAW sesuatu dari Al

Qur'an, maka hendaklah datang membawanya'' Mereka biasa

menuli skanny a pada lembaran-lembaran, lempengan-lempengan, dan

pelepah-pelepah kurma." Dia berkata pula, "Tidak diterima apapun

dari seseorang hingga dipersaksikan dua saksi." Hal ini menunjukkan

bahwa Zaid tidak cukup dengan yang tertulis hingga diberi kesaksian

orang yang memilikinya bahwa dia mendengarnya langsung. Padahal

Zaid juga menghafalnya. Hanya saja dia melakukan demikian untuk

lebih hati-hati.

Ibnu Abi Daud meriwayatkan juga dari jalur Hisyam bin Urwah,

dari bapakny a' *ru "ii l'il' ?t 'v 
t:tii ts$'r;1,,5'i f;. L;i'oi

i,stt !, :Y q:A ,* it? $esungguhnva Abu Batrar berknta

kepada (Jmar dan zaid, "HendaHah lcalian berdua duduk di pintu

masjid, barangsiapa datang kepada kalian dengan membowa dua

salrsi bahwo itu termasuk dari kitab Allah, malra hendaHah kolian

b e r dua me nulisnya") - P ara periwayatnya tergolong t s iqah (terpercaya)

namun munqathi'(terputus). Seakan-akan yang dimaksud dua saksi

adatah hafalan dan tulisan. Atau maksudnya kedua saksi itu memberi

kesaksian bahwa tulisan tersebut ditulis di hadapan Rasulullah SAW.

Atau maksudnya, keduanya memberi kesaksian bahwa itu termasuk

dialek yang diturunkan dalam Al Qur'an. Adapun maksud mereka

melakukan semua itu agar tidak ditulis kecuali apa yang pernah ditulis

di hadapan Nabi SAW, bukan sekadar dalam hafalan'

)V'-), s|&t (Dan dada-dada ftafalanl orang-orang)' Yakni di

saat aku tidak menemukannya tertulis. Mungkin juga kata 'dan' di sini

berarti 'bersama', yakni aku menulisnya dari tulisan-tulisan yang

sesuai dengan hafalan.
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'qi :.rl\t*"'f t't*z;.$ayL"iT'c;t|: ufr (Htngga aku

menemukan akhir surah At-Taubah bersama Abu Khuzaimah Al

Anshari). Dalam riwayat Abdunahman bin Mahdi dari Ibrahim bin

Sa'ad disebutkan, "Bersama Khuzaimah Al Anshari." Lalu

diriwayatkan Ath-Thabarani dalam Musnad Syamiyin melalui Abu Al
Yaman, dari Syu'aib, dia berkata kepadanya, "Khuzaimah bin Tsabit

Al Anshari." Demikian juga diriwayatkan Ibnu Abi Daud dari Yunus

bin Yazid, dari Ibnu Syihab. Adapun perkataan mereka yang menukil

dari Ibrahim bin Sa'ad, "Bersama Abu Khuzaimah", adalah lebih

shahih. Hal ini tetah dijelaskan pada tafsir surah At-Taubah.

Disebutkan bahwa orang yang dia dapati padanya akhir surah At-

Taubah bukan orang yang terdapat padanya ayat Al Ahzaab. Bagian

pertama terjadi perbedaan di antara para periwayat dalam

mengutipnya dari Az-Zulni. Sebagian mengatakan "bersama

Khuzaimah" dan sebagian lagi mengatakan "bersama Abu

Khuzaimah." Lalu mereka yang ragu-ragu mengatakan, "Bersama

Khuzaimah atau Abu Khuzaimah." Namun, yang lebih kuat bahwa

orang yang ditemukan padanya akhir surah At-Taubah adalah Abu

Khuzaimah. Sedangkan dalam surah Al Ahzaab adalah Khuzaimah.

Dikatakan, Abu Khuzaimah adalah Ibnu Aus bin Yazid bin

Ashram. Dia masyhur dengan nama panggilannya. Sebagian lagi

mengatakan, dia adalah Al Harits bin Khuzaimah. Adapun Khuzaimah

adalah Ibnu Tsabit seperti disebutkan dengan tegas pada tafsir surah

Al Ahzaab

Ibnu Abi Daud meriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq, dari

Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair, dari bapaknya, dia

berkata, "Al Harits bin Khuzaimah datang membawa kedua ayat ini di

akhir surah Baraa'ah, lalu berkata, 'r\ku bersaksi, sungguh aku telah

mendengar keduanya dari Rasulullah SAW, dan aku telah

memahaminya dengan baik'. Umar berkata, 'Aku bersaksi sungguh

aku telah mendengar keduanya'. Kemudian beliau berkata, 'Sekiranya

terdiri dari tiga ayat niscaya aku akan menjadikannya satu surah
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tersendiri. Perhatikanlatr satu surah Al Qur'an, lalu gabungkan kedua

ayat ini di bagian akhirnya'." Kalaupun riwayat ini akurat, maka

perkataan Zaid bin Tsabit, uAku mendapatinya bersama Abu

Khuzaimatr dan tidak menemukannya pada selainnya", mungkin

dipahami pada awal penulisan. Kemudian Al Harits bin Al Haritsah

datang lagi membawa ayatyang sama. Atau mungkin Abu Khuzaimah

yang dimaksud adalah Al Harits bin Khuzaimah, bukan Ibnu Aus.

Mengenai perkataan Umar, "Sekiranya ia terdiri dari tiga ayat",

secara zhahir mereka menyusun ayat-ayat surah berdasarkan ijtihad

mereka, tetapi semua riwayat menunjukkan bahwa mereka melakukan

itu berdasarkan petunjuk wahyu. Hanya saja diakui bahwa

penyusunan sebagian surah terjadi atas ijtihad mereka, seperti akan

dijelaskan pada bab "Penyusunan Al Qur'an."

:f yi'e U"Fi I fem fidak menemuknn bersama seorang pun

selatnnyal. Maksudnya, tertulis. Hal ini didasarkan keterangan

terdahulu bahwa tidak hanya berdasarkan hapalag tetapi disertai

tulisan. Kondisi dimana Zaid tidak menemukan ayat itu pada orang

lain, tidak berkonsekuensi bahwa ayat yang dimaksud tidak mutanatir

pada mereka yang tidak menerimanya langsung dari Nabi SAW, tetapi

Zaid hanya ingin mendapatkan dari siapa yang menerimanya dari

Nabi SAW tanpa perantara. Barangkali ketika Zaid menemukannya

bersama Abu Khuzaimatr, maka mereka pun mengingatnya,

sebagaimana hal itu diingat juga oleh Za\d. Faidah penelusuran ini

adalah untuk menampakkan keotentikan Al Qur'an dan menemukan

tulisan-tulisan yang dibuat di hadapan Nabi SAW.

Al Khaththabi berkata, "Ini termasuk perkara yang tersembunyi

maknanya. Timbul asumsi bahwa dia mencukupkan dalam

menetapkan eksitensi suatu ayat berdasarkan khabar ahad, padahal

sesungguhnya tidak demikian. Bahkan dalam menetapkan ayat ini

telah berkumpul Zaid bin Tsabit, Abu Khuzaimah, dan Umar. Ibnu

At-Tin meriwayatkan dari Ad-Darwdi, dia berkata, 'Abu Khuzaimah

tidak menyendiri dalam menetapkan ayat itu. Bahkan telah bersekutu
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dengannya Zaidbin Tsabit. Atas dasar ini, maka ayat yang dimaksud

telah ditetapkan oleh dua orang'."

Seakan-akan dia mengira bahwa perkataan ulama, "Al Qur'an
tidak boleh ditetapkan berdasarkan khabar ahad dalam arti berita satu

orang, padahal tidak demikian. Bahkan maksud khabar ahad adalah

lawan daripada khabar mutqwatir. Sekiranya para periwayat suatu

berita mencapai jumlah yang sangat banyak, tetapi tidak memenuhi

salah satu syarat mutawatir, maka ia tetap dianggap sebagai khabar

ahad. Yang benar, maksud penafian di sini adalah penafian

keberadaannya secara tertulis, bukan keberadaannya dalam hafalan.

Kemudian disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Daud dari Yahya

bin Abdunahman bin Hathib , &; J{ltt ,it,',)ui 7v 'i.4? ;W

"t> *t y\t,;- i' )bt q'c$u ,itt trl,i 61 ritt 6:t!*'C q
of ,sts'.)K Wi uii ,L*L Sui .a.rlrlt iT Jt,6,Jl ,y S*, €"v

o-ryl qi:t u, ii 9ret,,j6 tfib.J (Khuzaimah bin Tsabit datong

dan berlrnta, "Sungguh a,lat melihat kamu meninggalkan dua ayat dan

kamu belum menuliskannya." Mereka berknta, "Apakah itu?" Dia

berkata, "Alan menerima dari Rasulullah SAW, 'Sungguh telah datang

lcepada lramu seorang Rasul dari kaummu sendiri...'." hingga akhir

surah. Utsman berkata, "Aku juga bersal<si. Bagaimana pendapatmu

tentang dimana kita menempatkan keduanya?" Dia berkata,

"Tutuplah dengonnya yang terakhir turun daripada Al Qur'an"). Dari
jalur Abu Aliyah, bahwa ketika mereka mengumpulkan Al Qur'an
pada masa khilafah Abu Bakar, maka yang mendiktekan kepada

mereka adalah Ubay bin Ka'ab. Ketika selesai surah Baraa'ah hingga

firman-Nya, 'yafqahuun', mereka pun mengira inilah yang terakhir

turun dalam surah ini, maka Ubay bin Ka'ab berkata, "Rasulullah

SAW telah membacakan kepadaku dua ayat sesudahnya, i;r*'t'-,i
'l._J;l}ri;t gungguh telah datang kepada kamu seorang Rasul

dari knummu sendiri....) hingga akhir surah.
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dikumpulkan oleh Z,aid bin Tsabit.

}nr aujy ,; F ,fri * (Berada pada Abu Bakor hingga Attah

mewafotkannya). Dalam kitab Muwaththa' karya lbnu Wahab

disebutkan dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah bin
Umar. dia berkata , ,- ?! t 

'i":) JL oti;1 4t7 Q oi ;Sr S ;.i '*
,e^ ;r# tsr;,-,r & ;15 |J.S (Abu Bakar mengumpulkan Al eur'an
pada lembaran-lembaran. Beliau meminta hal itu kepada Zaid bin

Tsabit, tetapi dia tidak mau. Hingga Abu Baknr meminta bantuan

Umar, lalu dia pun melakukannya). Dalam riwayat Musa bin Uqbah

di kitab Al Maghazi, dari Ibnu Syihab, dia berkat a, ;s'yJ-J.*it -,,.et il
'An ou +arit Sp6wv,';t'eryi|'oe't f itLi r u,

u1 iifr * Aiii f ii o<i 9:'l' O f.e,i y *b e ,i';^*,
cEJr (Ketika kaum muslimin banyakyang gugur di Yamamtah, Abu

Bakor pun gelisah dan takut jika para penghafal Al Qur'an banyak

yang meninggal, maka orang-orang pun datang membowa apa yang

ada bersama mereka dan pada mereka, hingga dikumpulkan di masa

Abu Bakar pada lembaran-lembaran, malm Abu Bakar adolah orang

pertama yang mengumpulkan Al Qur'an dalam lembaran-lembaran").

Semua ini lebih shahih dibandingkan keterangan dalam riwayat

Umarah bin Ghaziyah, t'.:'lr *. e'#i k I g/6,iti :,ti G. ,';"::'ot

'or...,eic 1t$ :rrr W eu.i'8'fr 
'otst f i: * $tt,,:Art

(Zaid bin Tsabit berl<ata, "Abu Baknr memerintahkanku, maka aku

menuliskan di potongan-potongan' kulit dan pelepah-pelepah kurma.

Ketika Abu Bakar wafat dan Umar [memerintahJ maka aku

menuliskan hal itu di satu lembaran. Lalu io berada padanya). Hanya

saja pada awalnya Al Qur'an ditulis pada kulit dan pelepah-pelepah

kurma sebelum dikumpulkan pada masa Abu Bakar, lalu dikumpulkan

dalam lembaran-lembaran pada masa Abu Bakar."
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* *r'a-b), y'i (Kemudian berada pada Hafshah binti

Umar). Yakni setelah Umar, pada masa khilafah Utsman, hingga

akhirnya Utsman melakukan penulisan Mushhaf. Lembaran-lembaran

tersebut berada pada Hafshah, karena dia penerima wasiat umar,
maka apa yang ada pada Umar diserahkan kepada Hafshah hingga

diminta oleh yang berhak memintanya.

Hadits kedua di bab ini diriwayatkan Imam Bukhari dari Musa,

dari Ibrahim, dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik. Musa yang

dimaksud adalah Ibnu Ismail, dan Ibrahim adalah Ibnu Sa'ad. Sanad

ini hingga Ibnu Syihab, dan dialah yang menerimanya. Kemudian

Imam Bukhari mengulanginya untuk mengisyaratkan bahwa keduanya

adalah hadits yang berbeda dari Ibnu Syihab meski sama-sama

bercerita tentang penulisan Al Qur'an dan pengumpulannya. Dari Ibnu

Syihab dinukil kisah ketiga seperti kami jelaskan dari Kharijah bin
Zaid, dari bapaknya, sehubungan kisah ayat dalam surah Al Ahzazb,

dan dia menyebutkannya pada akhir kisah kedua di tempat ini. lmam

Bukhari meriwayatkan dari jalur Syu'aib dari Ibnu Syihab secara

terpisah. Kisah pertama dia sebutkan dalam tafsir surah At-Taubah.

Kisah kedua dipaparkan satu bab secara ringkas. Ath-Thabarani

meriwayatkannya dalam Musnad Asy-Syamiyin dan Ibnu Abi Dawud

dalam Al Mashahif serta Al Khathib dalam kitab Al Mudraj dari jalur

Abu Al Yaman, secara lengkap. Sedangkan kisah ketiga diriwayatkan

Imam Bukhari pada tafsir surah Ahzaab.

Al Khathib berkata, "Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan dari lbnu

Syihab, ketiga kisah itu." Lalu dia memaparkannya dari jalur Ibrahim

bin Sa'ad dari Ibnu Syihab dengan satu penyajian secara rinci pada

sanad-sanad di atas. Dia berkata, "Ketiga kisah itu diriwayatkan

Syu'aib dari Ibnu Syihab." Selanjutnya dia meriwayatkan kisah

tentang akhir surah At-Taubah secara tersendiri dari Yunus bin Zaid.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat yang dimaksud akan dikutip secara

ringkas, dan diriwayatkan Ibnu Abi Daud dari Yunus dengan redaksi

yang lengkap. Namun luput darinya riwayat Sufuan bin Uyainah
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tentang ini, juga dari Ibnu Syihab. Hal ini sudah saya jelaskan

terdahulu. Al Khathib berkata, "Kisah ayat dalam surah Al Ahzaab

diriwayatkan Ma'mar, Hisyam bin Al Ghaz, dan Muawiyah bin

Yahya, ketiganya dari Ibnu Syihab." Kemudian dia menyebutkannya

dari mereka. Saya (Ibnu Hajar) katakan, namun luput darinya riwayat

Ibnu Abi Atiq mengenai kisah tersebut dari Ibnu syihab, dan ia dikutip

Imam Bukhari pada pembahasan tentang jihad'

'i:t; ,li.o i''"lbi 
=V 

i.t ,f (Dari lbnu Syihab, bahwa Yunus

bin Matik menceritakan kepadanya). Dalam riwayat Yunus dari Ibnu

Syihab disebutkan, "Kemudian dikabarkan kepadaku oleh Anas bin

Malik."

f:l# eprSJr ..1ii ,eirti-o'ititu;L tb 11 ur1;''i.ln"'i'"oi

terit Jal g oOgj:Sf: (Sesungguhnya Hudzaifah bin Al Yamon datang

kepada (Jtsman, dan dia berperang dengan penduduk Syam bersama

penduduk lrak pada perong Armenia dan Azerbeijan). Dalarn riwayat

Al Kasymihani disebutkan, gt*!, Fl e. @ada penduduk lrak).

Maksudnya, Armenia ditaklukkan pada khilafah Utsman, dan

pemimpin pasukan berasal dari penduduk Irak, yaitu Salman bin

Rabi'ah Al Bahili. Utsman memerintahkan penduduk Syam dan

penduduk Irak ag?I. bersatu dalam hal itu. Adapun pemimpin

penduduk Syam adalah Habib bin Maslamah Al Fihri. Sedangkan

Hudzaifah termasuk salah satu anggota pasukan tersebut. Dia

memegang pemerintahan pada penduduk Mada'in yang merupakan

wilayah pinggiran Irak.

Dalam riwayat Abdurrahman bin Mahdi dari Ibrahim bin Sa'ad

disebutkan, "Dia berperang dengan penduduk Syam di furai Armenia

dan Azerbeijan bersama penduduk Irak." Ibnu Abi Daud berkata,

"Furaj artinya perbatasan.." Kemudian dalam riwayat Ya'qub bin

Ibrahim bin Sa'ad, dari bapaknya, "sesungguhnya Hudzaifah datang

kepada Utsman dan dia sedang berperang dengan penduduk Irak ke

arah Armenia di perbatasan, bersama penduduk Irak dan penduduk
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Syam." Sementara dalam riwayat Yunus bin Yazid disebutkan, "Telah
berkumpul penduduk Syarn dan penduduk Irak untuk memerangi

Armenia dan Azerbeijan. "

Menurut Ibnu As-Sam'ani, negeri ini disebut Arminiyah
(Armenia). Adapun ulama selainnya menyebutnya Irminiyah.

Demikian juga ditegskan Al Jawaliqi dan Ibnu Shalah serta An-
Nawawi. Ibnu Al Jauzi berkata. "Barangsiapa menyebutnya

Urminiyah, maka ia salah." Kemudian huruf ya' dr akhir kata

'Arminiyah' boleh dibaca tanpa tasydid dan bisa juga diberi 'tasydid'.

Demikian dikatakan Yaquth. Ia dinisbatkan kepada Armaniy, dan

pelafalannya ditandaskan oleh Al Jauhari. Ibnu Qurqul berkata,

"Huruf ya'tersebut hanya boleh dibaca tanpa tasydid. Adapun nukilan

yang memberi tanda 'dhammah' pada huruf awalnya adalah salah.

Sesungguhnya yang diberi tanda dhammah hanya huruf awal dari kata

'Urmiyah' yang dinisbatkan pada 'Urmawi' salah satu negeri di
wilayah Azerbeijan. Sedangkan 'Arminiyah' (Armenia) adalah kota

besar di bagian Khalath.

Al Ashili dan Al Muhaliab memberi panjang pada huruf
awalnya.l3 Ia mencakup negeri yang sangat banyak dan berada di

bagian utara. Ibnu As-Sam'ani berkata, "Ia berada di arah negeri

Romawi, yang dijadikan contoh dalam hal keindahan, iklim, air, dan

tumbuh-tumbuhannya." Dikatakan, "Ia dibangun oleh Armin, salah

seorang keturunan Yafuts bin Nuh."

Dikatakan, negeri ini disebut'Azarbaijan' (Azerbeijan). Namun

sebagian menyebutnya 'Azribaijan'. Sementara Ibnu Makki menukil

pandangan yang menyebutnya'Izarbaijan'. Kemudian penulis kitab Al
Mathali'menukil dari Ibnu Al A'rabi 'Azrabaijan'. Ia adalah negeri

besar di sekitar pegunungan Irak barat....Ia Saat ini ia menjadi

wilayah Tlbriz dan sekitarnya. Posisinya berdampingan dengan

Armenia dari bagian baratnya.

'3 Maksudnya huruf awal daripada kata'Azerbeijan'.
ra Terdapat bagian yang kosong di naskah sumber.
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Perang penaklukan kedua negeri ini bertepatan pada tahun yang

sruna, dimana penduduk Irak dan penduduk Syam bersekutu

memerangi keduanya. Apa yang telah saya sebutkan merupakan

pelafalannya yang paling masyhur. Namun, bisa saja huruf hamzah di

awalnya diberi mad (tanda panjang), bisa diberi tanda baca kasrah,

dan bisa juga dihapus. Bisa juga dibaca'Aazarbaajan' sebagaimana

dikatakan Al Hajri meski diingkari oleh Al Jawaliqi. Namun, hal ini

dikuatkan oleh sikap mereka yang menisbatkan Aazari kepadanya,

yakni hanya menyebut suku kata pertama dari nama negeri itu,

sebagaimana mereka menyebut penisbatan' B a' albaH dengan' Ba'l a' .

Kisah yang disebut-sebut dalam hadits di atas terjadi pada tahun

25 H, tepatnya tahun ke-3 atau ke-2 dari khilafah Utsman. Ibnu Abi

Daud meriwayatkan dari Abu Ishaq, dari Mush'ab bin Sa'ad bin Abi

waqqash, dia berkata J:l'6* 1 6i.r"6' +-5 [,i6i'ot;rL |-L,
irr-ilt e'&t}-jt -6i:P (tJtsmon berkhutbah dan berkata,

"Vl/ahai sekalian mqnusia, sesungguhnya Nabi kamu baru saja wafot

lima belas tahun yang lalu, sementara kamu telah berselisih dalam

hal bacaan'). Disebutkan hadits berkenaan dengan pengumpulan Al

Qur'an. Adapun khilafah Utsman berlangsung setelah pembunuhan

Umar. Sedangkan pembunuhan Umar terjadi pada akhir bulan

Dzulhijjah tahun 23 H, atau 13 tahun kurang 3 bulan setelah Nabi

SAW wafat. Apabila pernyataan "tahun ke-15 H" dalam konteks

perhitungan yang tepat, maka berarti peristiwa itu terjadi setelah 2

tahun 3 bulan dari pemerintahan Utsman. Namun, tercantum dalam

riwayat lain,'Ll-3 ?;S,r^^-3'.o 6 ri ott t i ga b e I a s t ahun t alu) . Maka

kedua riwayat ini dipadukan bahwa riwayat ini tidak

memperhitungkan lebihnya, sedangkan riwayat terdahulu teiah

menggenapkannya, artinya peristiwa tersebut berlangsung setelah I

tahun pemerintahan Utsman, atau tepatnya di akhir tahun 24 dan awal

tahun 25 H. Inilah waktu yang disebutkan para sejarawan sebagai

tahun penaklukan Armenia. Ia juga merupakan masa awal

pemerintahan Al Walid bin Uqbah bin Abu Mu'aith atas Kufah

?16 - TATEI'L AAAru



berdasarkan penunjukan Utsman. Sebagian ulama yang kami jumpai

melakukan kelalaian ketika menyatakan peristiwa tersebut

berlangsung sekitar tahun 30 H.

i;t1, ..5-! "&*t zi;"i, L?Li (Hudzaifah terkejut oteh

perselisihan mereka dalam hal bacaan Al Qur'an). Dalam riwayat

Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad dari bapaknya disebutkan, .*+ Oi:t;a

6:-J5 .jCYI.V.rJd,-'tL e., ,F ifipr lUereka saling berselisih

tentang Al Qur'an. Hingga Hudzaifah mendengar perselisihan mereka

yang membuatnya merinding). Dalam riwayat Yunus disebutkan,

q'#l*t'g ,-? y,:fu(t ,oirilr gf*t (mereka pun sating

mengulang Al Qur'an, lalu berselisih hingga hampir-hampir terjadi

fitnah di antara mereka). Sementara dalam riwayat Umarah bin
Ghaziyah disebutkan bahwa Hudzaifah datang dari perang dan tidak
masuk ke rumahnya hingga mendatangi Utsman, lalu berkata, "Wahai
Amirul mukminin, selamatkanlah manusia". LJtsman berkata, "Apakah
yang terjadi?" Dia berkata, "Aku berperang di perbatasan Armenia.

Ternyata penduduk Syam membaca berdasarkan bacaan Ubay bin
Ka'ab. Lalu mereka melantunkan (pelafalan) yang tidak pernah

didengar penduduk Irak. Begitu pula penduduk Irak memhaca

menurut bacaan Abdullah bin Mas'ud, dan mereka melantunkan yang

tidak pernah didengar penduduk Syam, maka sebagian mereka

mengafirkan sebagian yang lain."

Ibnu Abi Daud meriwayatkan dari Yazid bin Muawiyah An-

Nakha'i, dia berkata , ,i-7:-3i qi &, d l:ib iJ; 4lfr ;;') r2L;lt e ;l
,q-,jl\r ,i'i *ii,r;. S'fi?i ryr tsi:; i.lt f iir; Sg;rer'*
,; ,\ i1r1 ,rji*t. & V o€ tk ,'J,i j f er, ht y i$ 'j 'q
q'$t fi dl$esungguhnya aku berada di masiid -pada 

masa Al

Walid bin Uqbah- dalam suatu kumpulan yang ada Hudzaifah. Lalu.

dia mendengar seseorang membaca menurut bacaan lbnu Mas'ud.

Kemudian dia mendengar pula orang lain memboca menurut bacaan
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Abu Musa Al Asy'ari, maks dia marah kemudian berdiri dan memuii

Allah serta menyanjungnya lalu berkota, "Beginilah orang-orang

sebelum kalian berselisih. Sungguh alat akan menaiki kendaraan

menuju Amirul mukminin'i). Dinukil melalui jalur lain dafinya, .6tUl
"gir ryki11 ua r;1 @;:)li6 "44r 4krg * r; i$t \'rt ,1 f e(&t,
t. ,o. o o . o ., | ',;,, , .1 ,,1,, :,-. "'ot-* ,>'r-"Lrj iig '* (fl.ili"Jfts $esungguhnva dua orang

berselisih tentang ayat dalam surah Al Baqarah. Salah satunya

membacanytt 'wa atimmul halia wal 'umrata lillaah', dan satunya lagi

membaca 'wa atimmut hajja wal 'umrata lil baiti'. Maka Hudzaifah

marah dan kedua matanya meniadi merah).

Dari jalur Abu Asy-Sya'tsa' dia berkat a, "Hudzaifah berkata,

'Penduduk Kufah membaca menurut bacaan Ibnu Mas'ud, dan

penuduk Bashrah membaca menurut bacaan,{bu Musa. Demi Allah,

aku akan datang kepada amirul mukminin dan memerintahkannya

agar menjadikannya satu bacaan'." Dinukil pula melalui jalur lain

bahwa Ibnu Mas'ud berkata kepada Hudzaifah, "Telah sampai

kepadaku berita darimu seperti ini." Dia menjawab, "Benar, aku tidak

suka dikatakan'bacaan si fulan' dan'bacaan si fulan' sehingga mereka

berselisih sebagaimana halnya Ahli Kitab." Namun menurut saya,

kisah Ftrudzaifah ini terjadi lebih dahulu tentang perselisihan bacaan

Al Qur'an. Seakan-akan setelah dia melihat perseiisihan antara

penduduk Syam dan penduduk Irak, maka kekhawatirannya semakin

bertambah. Oleh karena itu, dia pun berangkat mendatangi lJtsman.

Bertepatan saat itr.l, Utsman juga telah mengalami peristiwa yang

sama. Ibnu Abi Daud meriwayatkan di kitab AI Mashafuf dari jalur

Abu Qiiabah, dia berkata, Silr a',r; ild ;iai' 
'ft u*L yy ete il

,iJHlo Jl utlj g\\, ;r'u'r:il;;4'r' ;i1'ru1j r' ];as,,h')' a',r ; nt;; #*'4*',p 
,ufutti **"i1 ,'Jti,;iii o*ui'E+ ,t^ax,'# ;i; e

uYt.'.t-St t;;^\, f e @oao masa khifalah Utsman, seorang

pengaj ar mengaj arknn qir a' ah [bac aan] s e s e or an,, dan pengaj ar lain

mengajarkan pula qira'ah orang lain, makn kedua murid bertemu dan
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berselisih. Hingga persoalan itu diajukan kepada kedua pengojar tadi
dan sampai mereka mengafirkan satu sama lain. Kejadian ini sampai
kepada Utsman, mska dia berkhutbah dan berkata, "Kamu berselisih
di sisiku, maka siapa yang jauh dariku di pelosok negeri, tentu lebih
hebat perselisihannya"). Seakan-akan ketika Hudzaifah datang

kepadanya memberitahukan perselisihan mereka yang berada di
negeri-negeri yang jauh, maka jelaslah baginya dugaannya tentang itu.

Kemudian dalam riwayat Mush'ab bin Sa'ad disebutkan, $ 2a

'rl aj s )\g:p\t S*t,1tt &i"tp';tiir;'oi';,i li?t eo|r',3t;b
el5rtV (Jtsman berkata, "Kalian saling berdebat tentang Al Qur'an.

Kalian mengatakan, 'qira'ah Way', 'qira'ah Abdullah', sementara
yang lain mengatakan, 'Demi Allah, bacaanmu tidak lurus"').
Sementara dari jalur Muhammad bin Sirin, dia berkata, "Seseorang
membaca hingga ada orang berkata kepadanya, 'Engkau telah kafir,
karena apa yang engkau katakan'. Maka persoalan itu diajukan pada

Utsman dan persoalan pun terasa besar baginya." Dalam riu,,ayat Ibnu
Abi Daud dari Bukair bin Al Asyaj, "sesungguhnya orang-orang di
Irak bertanya salah seorang tentang suatu ayat, dan jika orang yang

ditanya membacakannya, maka dia berkata, 'Aku menjadi kafir karena

hal ini'. Kejadian itu pun merebak di antara manusia sehingga Utsman

diajak berbicara tentang itu."

f' ';J sr.t4h-; .;.;iurat 4-:ib1'abi; JtL;rL J46
(Utsman mengirim utusan kepada Hafshah untuk mengatakan,

"Kirimlah kepada kami lembaran-lembaran itu, kami akan

menyalinnya ke mushhafmushhaf..."). Dalam riwayat Yunus bin
Yazid, Lizt-b| q'# *t:r:"3Vi f ii iti s{r ttfir aH'6
,lr-6ir ,;\1r,:r* @io minta dikeluarkan lembaran yang dahulu

diperintahkan Abu Bakar kepada Zaid untuk nxengumpulkannya. Lalu
dia menyalin darinya mushhaf-mushhaf dan mengirimnya ke berbagai
negeri). Perbedaan antara shuhuf (lembaran-lembaran) dan mushhaf
adalah bahwa shuhuf hanya terdiri dari lembaran-lembaran Al Qur'an
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yang terpisah yang dikumpulkan pada masa Abu Bakar. Surah-
surahnya masih terpisah-pisah, tetapi ayat-ayatnya sudah ditulis secara

berurutan, hanya saja belum disusun berurutan (seperti sekarang).
Ketika surah-surah tadi disalin, lalu surah-surahnya disusun berurutan
maka jadilah mushhaf.

Diriwayatkan bahwa Utsman melakukan hal itu setelah
bermusyawarah dengan para sahabat. Ibnu Abi Daud meriwayatkan
melalui sanad yang shahih dari Suwaid bin Ghaflah, dia berkatu, 

'Jd

t- t!;',* rl:dt ,t,p q!, ,yi o )tri tr; tlSG C tiru ,t d.b
'tt-;.itq'tr? g.,r;'o1.,J'ii"&;l,,ti'oi # a rairir :y etiV t ,;e

l--g ,* oAt'gbi ,s:1 ,,:6 V; {o ai ,16 t'r<ilt i6;-eu,,
:: i|; r;'ii ,tAi Jy,,t:)"etj'ut tt'rt, (Ali berkata, ,,Jangon kamu

mengatakan tentang utsman kecuqli kebaikan. Demi Allah, dia tidak
melakuknn apa yang dia lakukan terhadap mushhaf merainkan atos
dukungan dori komi. Dio berkata, 'Apa yang komu katakan tentang
qira'ah ini? Sungguh sampai kepadaku bahwa sebagian mereka
mengatakan, 'qira'ohku lebih baik daripada qira'ahmu. Dan ini
hampir-hampir menjadi kekafiran'. Kami berkata, ,Lalu apo
pendapatmu?' Dia berkota, 'Aku berpendapat untuk mengumpulkan
manusia pada satu mushhaf sehingga tidak ada perpecahan dan
perselisihan'. Kami berkata, 'sungguh sangat bagus apa yong menjadi
pendapatmu'.").

?ld, i. ,*:jr *1 sealt G.*, ybr i. *t *j -s i,'"$ 16
.br 'r'it jt th;h;ift*! i (Beliau memerintahka, Zrii bin Tsabit,\P-u,

Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al Ash, dan Abdurrahman bin Al
Harits bin Hisyam, maka mereko menyalinnya ke dalam mushhaf-
mushhafl. Dalam riwayat Ibnu Abi Daud dari jalur Muhammad bin
Sirin, dia berkata,'o: Al's*\ :U\ti f:j'q>q r;:.b ;st,'o*'6
* qC ,C' yllt ilJ:i1t 7S (utsman mensumpulkan dua belas

orang kaum Quraisy dan Anshar, di antara mereka Ubay bin Ka,ab.
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Dia mengirim [merekal kepada lembaran-lemboran yang ada di
rumah Umar). Dia berkata, Katsir bin Aflah menceritakan kepadaku

-dan dia termasuk yang menulis mushhaf-- dia berkata, "Maka
apabila mereka berselisih tentang sesuatu, mereka pun
mengakhirkannya." Ibnu Sirin berkata, ',Aku kira mereka akan
menuliskannya di akhir penulisan." Dalam riwayat Mush'ab bin Sa'ad

disebutkan, "LJtsman berkata, 'siapakah orang paling pandai menulis?'
Mereka menjawab, 'Juru tulis Rasulullah SAW, Zaidbin Tsabit'".Dia
berkata, 'Siapakah orang paling pandai dalam bahasa Arab?' (dalam

riwayat lain, 'paling fasih?'). Mereka menjawab, 'Sa'id bin A1 Ash,.

Utsman berkata, 'Hendaklah Sa'id mendiktekan dan Zaid
menulisnya'."

Kemudian dari jalur Sa'id bin Abdul Aziz, sesungguhnya versi
bahasa Arab Al Qur'an disesuaikan dengan dialek sa'id bin Al Ash
bin Sa'id bin Al Ash bin Umayyah, karena dia adalah orang paling
mirip dengan dialek Rasulullah SAW. Bapaknya terbunuh pada
perang Badar dalam keadaan musyrik. Sedangkan kakeknya Sa'id bin
Al Ash meninggal sebleum perang Badar juga daiam keadaan

musyrik. Saya (Ibnu Hajar) katakan, Sa'id bin Al Ash ini mendapati
masa hidup Nabi SAW selama 9 tahun. Demikian dikatakan Ibnu
Sa'ad, karena dia menggolongkannya sebagai sahabat. Haditsnya dari
Utsman dan Aisyah tercantum dalam Shahih Muslim. Utsman
mengangkatnya sebagai pemimpin Kufah dan Muawiyah pemimpin
Madinah. Ia adalah orang Quraisy yang paling dermawan dan
penyantun. Muawiyah pemah berkata, "Di setiap kaum ada orang
terhormat, dan orang terhormat di antara kami adalah Sa'id." Dia
meninggai di Madinah tahun 57, atau 58, atau 59 H.

Dalam riwayat Umarah bin Ghaziyah disebutkan, "Aban bin
Sa'id bin Al Ash" sebagai ganti "Sa'id bin Al Ash." ,41 Khathib
berkata, "Umarah melakukan kesalahan dalam hal itu, sebab Aban
terbunuh di Syam pada masa khilafah Umar, maka tidak ada

keikutsertaannya dalam kisah di atas. Orang yang ditunjuk Utsman
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menangani hal itu adalah Sa'id bin Al Ash, putra saudara laki-laki

Aban."

Adapun nama-namaparu penulis atau yang mendiktekan dalam

tim tersebut, sebagiannya dapat ditemukan dalam riwayat Ibnu Abi

Dawud, meski secara terpisah-pisah. Di arfiara mereka adalah Malik

bin Abi Amir (kakek daripada Malik bin Anas) sebagaimana dikutip

dari riwayat beliau (yakni Malik bin Anas) dan juga dari riwayat Abu

Qilabah dari Malik bin Amir, Katsir bin Aflah (seperti yang dijelaskan

terdahulu), Ubay bin Ka'ab (seperti yang kami telah sebutkan), Anas

bin Malik, dan Abdullah bin Abbas. Hal ini disebutkan dalam riwayat

Ibrahim bin Ismail bin Majma' dari Ibnu Syihab sehubungan dengan

hadits pada bab di atas. Itulah sembilan orang yang kami ketahui

namanya di antara dua belas orang.

Ibnu Abi Daud meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Mughaffal

dan Jabir bin Samurah, dia berkata, $'l::eA e 4"t '..rd"eir i. fr|,tl
,.i;ir,r4-* ltJ'i] \l (tl*o, bin Khaththab berkata, "Janganlah

mendiktekan mushhaf-mushhaf kami, kecuali pemuda-pemuda

Quraisy dan Tsagtf'). Namun, di antara orang-orang yang kami

sebutkan itu tidak ada pemuda Tsaqif, bahkan mereka ada yang

berasal dari Quraisy, dan ada juga dari kalangan Anshar. Seakan-akan

awal perintah ditujukan kepada Zaid dan Sa'id, karena kelebihan yang

mereka miliki sebagaimana disitir dalam riwayat Mush'ab. Kemudian

mereka r.nerasa butuh kepada orang-orang yang membantu untuk

rnenulis sesuai dengan jumlah mushhaf yang akan dikirim ke berbagai

pelosok negeri, maka ditambah orang-orang yang disebutkan di atas,

lalu Ubay bin Ka'ab diperbantukan untuk mendiktekan'

Tampaknya Ibnu Mas'ud keberatan karena tidak diikutkan daiam

penyalinan Al Qur'an. Hal ini dapat kita lihat dalam riwayat At-

Tirmidzi, di akhir hadits Ibrahim bin Sa'ad, dari Ibnu Syihab, dari

Abdurrahman Al Mahdi, dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Syihab berkata,

Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud mengabarkan
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kepadaku, ';lr; U,JrSl ti-r:";Sr g:-i c",td i i"J'rf ;P o, d,' *:; of

4 U?ri*i:f O !,0 y,, u\o, ;'At yy d V i*i'**t
c-rd G. *':'i";t-ig h r& (Sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud

tidak menyukai bila Zaid bin Tsabit yang melakukan penyalinan

mushhaf-mushhaf. Dia berkata, "Wahai kaum muslimin, aku

disisihkan dari penyalinan mushhaf-mushhaf, dan hal itu dipegang

oleh seseorang, padahal demi Allah, aku telah masuk Islam sementara

dia masih berada dalam tulang shulbi seoraig laki-laki kofir",
mal<sudnya Zaid bin Tsabit).

Ibnu Abi Daud meriwayatkan dari jalur Khumair bin Malik, aku

mendengar Ibnu Mas'ud berkata, ,r*iitt d* lt )*'t e'U'a:iri'ri)
ar#Jt f ""# 

-o ;.'t:":)blr'rt't- urb'Ti Ounssuh aku telah

menerima dari mulut Rosulullah SAW 70 surah, sementara Zaid bin

Tsabit saat itu masih anok-anak). Sementara darijalur Abu Wa'il dari

Ibnu Mas'ud disebutkan, "Tujuh puluhan surah." Dari Zir bin Hubaisy

sama sepertinya disertai tambahan, "Dan sesungguhnya Zaid bin
Tsabit masih bocah." Namun, legitimasi bagi tindakan Utsman bahwa

Zaid bin Tsabit berada di Madinah sementara Ibnu Mas'ud di Kufah.

Sementara Utsman tidak ingin mengakhirkan apa yang menjadi

tekadnya dan harus menunggu mengirimkan utusan pada Ibnu Mas'ud

sampai dia datang. Disamping itu, Utsman hanya bermaksud menyalin

lembaran-lembaran yang dikumpulkan pada masa Abu Bakar dan

menjadikannya satu mushhaf. Adapun yang menuliskan lembaran-

lembaran itu di masa Abu Bakar adalah Zaidbin Tsabit, seperti telah

disebutkan karena statusnya sebagai penulis wahyu. Maka dia

memang memiliki kelebihan dalam hal ini yang tidak dimiliki
selainnya.

At-Tirmidzi meriwayatkan di akhir hadits tersebut dari Ibnu

Syihab, dia berkata, "Sampai kepadaku bahwa perkataan Abdullah bin

Mas'ud itu tidak disukai oleh sebagian sahabat."
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y*t 'g+ij' 
9ry 

'ot;b'Jtii ((Jtsman berkata kepada kelompok

Quraisy yang tiga). Yakni Sa'id, Abdullah, dan Abdunahman, karena

Said dari suku Umawi, Abdullah dari suku Asad, dan Abdurrahman

dari suku Makhzum, semuanya marga Quraisy'

:TP' ,4 :e e @ada sesuatu dari Al Qur'an). Dalam riwayat

Syu'aib disebutkan , ;:i'..Jit !/ 4 * € @oao versi bahasa Arab

dari bahasa Al Qur'an). At-Tirmidzi menambahkan dari riwayat

Abdurrahman bin Al Mahdi, dari Ibrahim bin Sa'ad, sehubungan

dengan hadits di atas, 
'Jt-i! ai.tilt1?i,6t e.yiffu,i,:q il' j,i

'a3$ ct j.rilr rS;i ,'Sui'ua* ;|Aryt,ei ri.t:st ,$';Jv) c.,eirJJr ,o'i{r';st

,*P )/r'J'ts (Onu Syihab berkata, "Saat itu mereka berselisih

tentang knta 'taabuut' dan 'taabuuh'. Kelompok Quraisy berkata, 'ia

adalah taabuut'. Sementara Zaid berkata, 'Ia adalah taabuuh'.

Perselisihan mereks diajukan kepada [Jtsman maka dia berkata,

'Tulislah ot-taabuut, karena sesungguhnya Al Qur'an turun menurut

dialek Quraisy"'). Tambahan ini disisipkan Ibrahim bin Ismail bin

Majma' dalam riwayatnya dari Ibnu Syihab sehubungan hadits Zaid

bin Tsabit. Al Khathib berkata, "Hanya saja diriwayatkan oleh Ibnu

Syihab melalui jalurr mursal.".

'* 
;1,'aLjar J,iie "r:) :6t os.'';i.L:t t|+; ri1 uj;ltttngga

ketika mereka telah menyalin lembaran-lembaran itu dalam mushhaf-

mushhaJ, (Jtsman mengembalikan lembaran-lembaran tersebut

kepada Hafshah). Abu Ubaid dan Ibnu Abi Daud meriwayatkan dari

jalur Sy,u'aib, (ari Ibnu Syihab, dia berkata, Salim bin Abdullah bin

Umar mengabarkan kepadaku, dia berkata, "Matwan pernah mengirim

utusan kepada Hafshah 
-ketika 

dia menjadi pemimpin Madinah atas

perintah Muawiyah- meminta lembaran-lembaran yang ditulis dari

Al Qur'an, tetapi Hafshah tidak mau menyerahkannya." Salim

berkata, "Ketika Hafshah meninggal dan kami baru saja kembali dari

menguburkannya, Marwan mengirim utusan kepada Abdullah bin
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Umar, agar mengirimkan lembaran-lembaran tersebut kepadanya,

maka Abdullah bin Umar pun mengirimkannya, lalu Marwan

memerintahkan agar lembaran-lembaran itu dihancurkan. Dia berkata,

'Aku melakukan ini karena khawatir bila telah berlalu masa yang

lama, akan ada orang-orang yang meragukan lembaran-lembaran ini'."
Dalam riwayat Abu Ubaidah disebutkan, "Disobek-sobek."

Abu Ubaid berkata, "Tidak didengar bahwa Marwan menyobek

lembaran-lembaran itu, kecuali dalam riwayat ini." Saya (Ibnu Hajar)

katakan, Ibnu Abi Daud juga meriwayatkan dari Yunus bin Yazid,
dari Ibnu Syihab sama sepertinya, dan di dalamnya disebutkan,

"Ketika Marwan menjadi pemimpin Madinah, dia mengirim utusan

kepada Hafshah untuk meminta lembaran-lembaran Al Qur'an, tetapi

Hafshah tidak mau menyerahkannya." Dia berkata: Salim bin

Abdullah menceritakan kepadaku, dia berkata, "Ketika Hafshah

meninggal..." disebutkan seperti di atas rurmun diberi tambahan, "Dia
menyobeknya dan membakarnya." Tambahan ini juga terdapat dalam

riwayat Umarah bin Ghaziyah secara ringkas. Namun, dia

menyisipkannya pula dalam hadits Zaid bin Tsabit, dan dia berkata

kepadanya, "Dia mencucinya. "

Dalam riwayat Ibnu Abi Daud dari riwayat Malik dari Ibnu

Syihab, dari Salim atau Kharijah disebutkan, "Ketika Abu Bakar

mengumpulkan Al Qur'an, dia meminta Zaid bin Tsabit

memperhatikan hal itu..." lalu disebutkan hadits hingga kalimat,

"Utsman mengirim utusan kepada Hafshah untuk meminta lembaran-

lembaran itu, tetapi dia tidak mau menyerahkannya hingga Marwan

mau berjanji untuk mengembalikannya kepadanya, maka Utsman

menyalinnya, lalu mengembalikannya. Ia tetap berada padanya hingga

dikirim kepada Marwan, lalu dia mengambilnya dan membakarnya."

Riwayat-riwayat ini dapat digabungkan bahwa Marwan telah

melakukan semua itu, yakni menyobeknya, mencucinya, dan

kemudian membakarnya.
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ti-t; ti. ,-i;bi;tt F J'p"tit $alu dia mengirim mushhaf

yang telah *rrn'*o ,otin ke seluruh pelosok). Dalam riwayat Syu'aib

disebutkan, y.,cr*rLij' )Ai7y"F Jt,)-"':6 (dia mengirim

satu mushhaf kepada setiap komandan tentara knum muslimin).

Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang jumlah mushhaf yang

dikirim ke berbagai pelosok negeri tersebut. Menurut pendapat yang

masyhur, jumlahnya 5 mushhaf. Ibnu Abi Daud meriwayatkan di kitab

Al MashahiJ-darijalur Hamzah bin Az-zayyat, dia berkata, "IJtsman

mengirim 4 mushhaf. Dia mengirim satu di antaranya ke Kufah dan

jatuh ketangan seorang laki-laki dari Murad. Mushhaf itu pun tetap

ada hingga aku menyalin mushhafku darinya'"

Ibnu Abi Daud berkata: Aku mendengar Abu Hatim As-Sijistani

berkata, "Ditulis 7 mushhaf, yaitu ke Makkah, Syam, Yaman, Bahrain,

Bashrah, Kufah, dan menahan satu mushhaf di Madinah." Dia

meriwayatkan pula melalui sanad ya6.g shahih hingga Ibrahim An-

Nakha'i, dia berkata, "Seorang laki-laki dari penduduk Syam berkata

kepadaku, 'Mushhaf kami dan mushhaf penduduk Bashrah lebih baku

di banding mushhaf penduduk Kufah'. Aku berkata, 'Mengapa

demikian?' Dia berkata, 'Karena Utsman mengirim mushhaf ke Kufah

-ketika 
mendengar perselisihan mereka- sebelum diperiksa

kembali. Sedangkan mushhaf kami dan mushhaf penduduk Bashrah

tetap berada di sana hingga diperiksa kembali'"

O';j";:i ,fr*-6'ri z;s* Js ,l lr4 ,t'ni *ry1"1 @an Dia
4a

memerintahkan selainnya Al Qur'an baik dalam bentuk lembaran

ataupun mushhaf agar dibakar). Dalam riwayat mayoritas disebutkan,

" to.'*
O --i'.J-ot @gar dihancurkan). Namun, dalam riwayat Al Marwazi

disebutkan 'yuhraq'. Al Ashili menukil kedua versi itu sekaligus'

Namun, kata 'yukhraq' leblh akurat. Dalam riwayat Al Isma'ili

disebutkan, O'#')l silJbt qflropus atau dibakar). Kemudian

disebutkan dalam riwayat Syu'aib dari Ibnu Abu Daud dan Ath-

Thabarani serta selain keduanya, inGJ- J;-bi F fj"-ilb1\;ft
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Jdu, gtVur'.ior-*r:St A; "ot;:i U.u ;,ta yr|yrt qit'.it;Ait @ia

memerintahkan merekn untuk membakar setiap mushhaf yang

menyelisihi mushhaf yang dikirim itu. Dia berkata, "Pada masa itu

mushhaf-mushhaf di bakar dengan api di lrak"). Dalam riwayat

Suwaid bin Ghaflah dari Ali, dia berkata, 9t;l1o;e;l,tiy t
t:;11*t 'dit gangan mengatakan terhadap (Jtsman tentang

pembakaran mushhaf-mushhaf kecuali yang baik). Dalam riwayat

Bukair bin Al Asyaj disebutkan, ei. j W;U :dt *r';tt
'';JS u-jr ,A1t (dia memerintahkan untuk mengumpulkan mushhaf-

mushhaf dan dibakar. Kemudion mengirimknn kepada para penguasa

di daerah mushhaf-mushhaf yang dia tulis). Dari jalur Mush'ab bin

Sa'ad, dia berkata, "Aku mendapati manusia sangat banyak ketika

Utsman membakar mushhaf-mushhaf, tetapi hal itu menakjubkan

mereka 
-atau 

dia berkata- tidak ada seorang pun di xfiara mereka

yang mengingkarinya."

Dalam riwayat Abu Qilabah disebutkan> ci,'Ujlr g"'otib t-;,*
'g- 6 r|ia €* 6 b':*: t?1t? |i:b "ri Jt ,U\t fi }lrs
(ketika Utsman selesai menyalin mushhaf dia menulis kepada

penduduk negeri-negeri, "sesungguhnya aku telah melakukan begini

dan begitu, dan aku telah menghapus apa yong ada padaku, maka

hapuslah apa yong ada pada kalian".). Penghapusan lebih umum

daripada sekadar dicuci atau dibakar. Kebanyakan riwayat sangat

tegas menyatakan pembakaran, maka itulah sesungguhnya yang

terjadi. Menurut lyadh, mereka telah mencucinya, lalu membakarnya

agar benar-benar hilang.

Ibnu Baththal berkata, "Dalam hadits ini terdapat keterangan

yang membolehkan membakar kitab-kitab yang terdapat nama Allah.

Hal itu termasuk sikap memuliakan dan memeliharanya agar tidak

terinjak-injak." Abdurrazzaq meriwayatkan dari jalur Thawus, bahwa

dia biasa membakar surat-surat yang ada tulisan 'basmalah' apabila
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telah banyak. Demikian juga yang dilakukan Urwah, tetapi Ibrahim

tidak menyukainya. Ibnu Athiyah berkata, "Riwayat dengan kata

'yubraq'(dibakar) lebih shahih. Hukum inilah yang terjadi pada masa

itu. Adapun saat ini, dicuci lebih utama jika ada keperluan untuk

menghilangkannya."

Kalimat "apa yang selainnya", yakni selain mushhaf yang dia

minta ditulis, dan mushhaf-mushhaf yang diambil darinya, dan selain

lembaran-lembaran yang berada pada Hafshah ketika dikembalikan

kepadanya. Oleh karena itu, Marwan melangsungkan urusannya -
setelah Hafshah meninggal--dengan segera melenyapkan lembaran-

lembaran tersebut, karena khawatir ada anggapan bahwa di dalamnya

terdapat hal-hai yang menyelisihi mushhaf yang resmi.

Tindakan Utsman membakar lembaran-lembaran Al Qur'an

dijadikan dalil bagi mereka yang mengatakan bahwa huruf-huruf dan

suara-suara dari Al Qur'an adalah qadim, karena tidak ada kemestian

bila kalam Allah adalah qodim, maka baris-baris yang tertulis di kertas

juga qadim. Sekiranya ia adalah kalam Allah itu sendiri niscaya para

sahabat tidak akan memperbolehkan untuk membakarnya.

-u i y i|f Gii3.7V i.t',;t5 (Ibnu svihab berkato,

dan Kharijah bin Zaid bin Tsabit mengabarkan padaku...). Ini adalah

kisah ketiga yang dikutip dengan sanad yang moushul hingga lbntt

Syihab melalui jalur di awal hadits sebelumnya, seperti yang telah

dijelaskan. Hadits ini telah disebutkan juga melalui sanad yang

maushul pada pembahasan tentang jihad dan di tafsir surah Al

Ahzaab.

Makna zhahir hadits zaidbin Tsabit ini menyatakan bahwa dia

kehilangan satu ayat dalam surah Al Ahzaab yang pernah ditulisnya

pada masa khilafah Abu Bakar, hingga ayat tersebut dia temukan pada

Khuzaimah bin Tsabit. Sementara daiam riwayat Ibrahim bin Ismail

bin Majma' dari Ibnu Syihab dikatakan dia kehilangan ayat ini di masa

khilafah Abu Bakar. Namun ini kekeliruan darinya. Bahkan yang
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benar adalah keterangan dalam kitab Ash-Shahihbahwa yang hilang
darinya adalah dua ayat di akhir surah Bara'ah. Adapun ayat di surah

Al Ahzaab tidak ditemukannya ketika menulis mushhaf ada masa

khilafah Utsman. Ibnu Katsir cenderung membenarkan keterangan
dalarn riwayat Ibnu Majma'. Namun, yang benar tidak demikian.

Ibnu At-Tin dan selainnya berkata, "Perbedaan antara
pengumpulan Al Qur'an yang dilakukan Abu Bakar dan yang

dilakukan Utsman, bahwa pengumpulan pada masa Abu Bakar
didorong kekhawatiran akan hilangnya sebagian Al Qur'an, karena

meninggalnya orang-orang yang menghafalnya, dan Al Qur'an belurn
dikumpulkan pada satu tempat. Oleh karena itu, Abu Bakar
mengumpulkannya dalam lembaran-lembaran menurut urutan ayat-

ayatnya, sesuai petunjuk Nabi SAW. Adapun pengumpulan Al Qur'an
pada masa Utsman dilatarbelakangi oleh perbedaan tentang cara-cara
pelafalan sebagian kata-kata dalam Al Qur'an, di saat mereka
membacanya menurut dialek masing-masing. Kenyataan ini
menyebabkan mereka saling menyalahkan, maka Utsman khawatir
bila persoalan ini semakin besar. Akhirnya, dia menyalin lembaran-

lembaran itu dalam satu mushhaf dengan surah-surah yang tersusun

rapi, seperti yang akan disebutkan pada bab "Penyusunan Al Qur'an".
Kemudian ditetapkan agar Al Qur'an hanya menggunakan dialek

Quraisy karena ia turun menurut dialek mereka, meskipun kemudian

diberi keluasan membacanya menurut dialek yang lain untuk
menghilangkan kesusahan dan kesulitan di awal masa Islam. Utsman

berpandangan bahwa kebutuhan kepada hal itu telah hilang, maka

dicukupkan pada satu dialek saja. Sementara dialek Quraisy
merupakan dialek yang paling menonjol.

Catatan

Ibnu Ma'in berkata, "Tidak seorang pun yang menukil hadits

tentang pengumpulan Al Qur'an yang lebih baik daripada penuturan
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Ibrahim bin Sa'ad. Malik telah menukil sebagiarurya dari Ibnu

Syihab."

4. Juru Tulis (Sekretaris) Nabi SAW

t';y|p'ti,Ju 7.6 u i") ot,,ss 9Qtu.t'ri 7V it,f .

?nt ;* yt)-).;)t'J** Ut,'J6&\t*; f.
C ;A arlt;r-'rI ,>L:i ;' i;5 ''s1'1)t eu *j Y
4 I *3p;E fi> :f fi c 6,:i I "e ru\t ^;"? ;)

':i\ Jt,<e6a)b?"f '#1
4989. Dari Ibnu Syihab, bahwa Ibnu As-Sabbaq berkata:

Sesungguhnya Zaid bin Tsabit berkata, "Abu Bakar RA mengirim

utusan kepadaku dan berkata, 'Sesungguhnya engkau dahulu menulis

*ahyu untuk Rasulullah SAW, maka telusurilah Al Qur'an'' Aku pun

menelusurinya hingga aku mendapati dua ayat di akhir surah At-

Taubah bersama Abu Khuzaimah Al Anshari. Aku tidak

menemukannya pada seorang pun selainnya, yaitu 'Sungguh telah

datang kepada kamu seorang Rasul dari kaummu sendiri.... hingga

akhir surah'."

;:sJat$r) ,*,:i;t ;4 qy6rt 4f 1) d; tl ,'JG l;t f
e:llr.."crtri'i; S,-t\r t'eu': ^y\' ;*'fltJu 1ii'r W e
q*_+-ly l3r ,ir-i d -;rr"srr,;5;lt'ri- 4rr;$11$
?;*?i; rk *i!t\'&'d' ;*'e'' pl'*sr;tr

** ,,:4, i-b ,F, iy r*?U i ,:t',s;t' ( 'j6 &\t
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,0.
e9 yt W €lttu;i,t,.ryil, qlt:uit *1,*rr1 :qt{,

.r i*nr I tf,JJ. v/

4990. Dari Al Bara', dia berkata, "Ketika turun ayat, 'Tidaklah

sama yang duduk-duduk (tidok berjihad) daripada orang-orang

mulcrnin dengan orang-orang berjihad di jalan Allah', Nabi SAW

bersabda, 'Panggilkan Zaid kepadaku, dan hendaklah ia datang

membawa lempengan, tinta, dan tulang'-314u tulang dan tinta-,
lalu beliau bersabda, 'Tulislah; tidak sama orang-orang yang duduk-

duduk', sementara di belakang Nabi SAW terdapat Amr Ibnu Ummi

Maktum yang buta. Dia berkata, 'Wahai Rasulullah, apa yang engkau

perintahkan kepadaku? Sesungguhnya aku adalah laki-laki yang buta'.

Maka turunlah saat itu juga, 'Tidaklah sama orang-orang yang duduk-

duduk (tidak berjihad) daripada orang-orang mukrnin dan orang-

orang berjihad di jalan Allah, kecuali mereka yang berhalangan'."

Keterangan:

(Bab juru tulis Nabi SAhY).Ibnu Katsir berkata, "Imam Bukhari

menyebutkan judul 'Para Juru Tulis Nabi SAW', tetapi tidak

mencantumkan selain hadits Zaid bin Tsabit. Ini cukup

mengherankan. Seakan-akan dia tidak menemukan hadits yang

memenuhi kriterianya selain hadits tersebut. Kemudian dia

mengisyaratkan telah menjelaskannya pada pembahasan Sirah

Nabawiyah." Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa saya tidak menemukan

kecuali dengan kata'kaatib' (uru tulis), yakni dalam bentuk tunggal,

yang selaras dengan hadits pada bab ini. Memang benar, wahyu ditulis

untuk Rasulullah SAW oleh sekelompok sahabat selain Zaid bin
Tsabit. Adapun di Makkah, semua yang turun ditulis oleh selain Zaid,

sebab Zaid sendiri masuk Islam setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah.

Orang pertama yang menjadi juru tulis beliau di Makkah dari

kalangan Quraisy adalah Abdullah bin Saad bin Abi Sarh. Kemudian

dia murtad, tetapi kembali memeluk Islam setelah pembebasan
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Makkah. Sedangkan juru tulis beliau yang setaraf khalifah yang empat

adalah, Zubair bin Awwam, Khalid dan Aban (dua putra Sa'id bin Al
Ash bin Umayyah), Hanzhalah bin Ar-Rabi'Al Asadi, Mu'aiqib bin

Abi Fathimah, Abdullah bin Al Arqam Az-Ztthi, Syurahbil bin

Hasanah, Abdullah bin Rawahah, dan lainnya.

Imam Ahmad dan para penulis kitab As-Sunan yang tiga

meriwayatkan -dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dan Al
Hakim- dari hadits Abdullah bin Abbas, dari Utsman bin Affan, dia

berkata, )P, q*if-L,;j' * €l|';l"1yh,",k itt,)|2ut

ui '.ii 
tfu ,i:tri tt'&- u',r". i*i,;tt y Ji ri1 i(i ;:.titt btjl

tti , eii'f JJ- r;y a;jl gesungguhnya Rasulullah SAW beberapa

waktu turun kepadanya surah-surah dalam jumlah tertentu. Maka

apabila turun kepadanya, beliau memanggil sebagian penulis dan

bersabda, "Letaklcanlah ayat ini di surah yang menyebutkan begini').

Selanjutnya Imam Bukhari menyebutkan dua hadits di bab ini:

Pertama, hadits Zaid bin Tsabit tentang kisahnya bersama Abu

Bakar mengenai pengumpulan Al Qur'an, yang hanya disebutkan

sebagiannya. Yang dimaksudkan adalah perkataan Abu Bakar kepada

Zaid, "Sesungguhnya engkau dahulu menulis wahyu." Pernbahasan

tentang hadits ini sudah dijelaskan pada bab spbelumnya.

Kedua, hadits Al Bara' bin Azib, "Ketika turun ayat,'TidaHah

sama orang-orang yang duduk-duduk (tidak beriihad) daripada kaum

mukminin dengan orang-orang beriihad di jalan Allah', Nabi SAW

bersabda, 'Panggillah Zaid." Pada tafsir surah An-Nisaa' dari riwayat

Israil disebutkan, "Panggilkan fulan kepadaku". Sementara riwayat

selainnya menyebutkan, "Panggilkan Zaid kepadaku." Di tempat itu

telah dipaparkan pula kisahnya dari hadits Zaid sendiri. Kemudian di

tempat ini disebutkan, "Maka turun saat itu juga, 'Tidaklah soma

orang-orang yang duduk-duduk (tidak berjihad) daripada orang-

orang mulonin dan orang-orang beriihad di ialan Allah, kecuali

merelrs yang berhalangan '. " Demikianlah, kalimat 'kecuali mereka
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yang berhalangan' disebutkan pada bagian akhir. Sementara yang

terdapat dalam Al Qur'an, kalimat tersebut dicantumkan sebelum

kalimat 'orang-orang yang berjihad di jalan Allah'. Namun, telah

dinukil menurut versi yang benar melalui jalur lain dari Israil.

5. AI Qur'an Diturunkan dalam Tujuh Huruf

u,1-? i, i,' '"'b Ji ar .r-; I n' i3 aL :Jv qw r.t fl./4
.oz c ., 

^ 
s . _, t.r-1tlA, .ztcz \,,,i|ji ,Ju &3 * ^t 

,k lt J;, ,:i'iL CAL et e,
i, ..r, a. : ,. ', ^ii,.f ,1: ))cz,t'. .o, z t;l6t e ,r.t-i't;L"fri Jii lru ,iI^(; .s'| ,* J-b

.lo 'c .o/'fttY
4991. Dari Ibnu Syihab, Ubaidillah bin Abdutlatr menceritakan

kepadaku, sesungguhnya Ibnu Abbas RA menceritakan kepadanya,

Rasulullah SAW bersabda, "Jibril membacakan kepadaku dalam satu

huruf, maka aku menanggapinya, dan aku terus minta tambah dan dia

menambahkan kepadaku hingga tujuh huruf.'

. o.,:..o.,.,.o i,".i o.l ,,tcl.ct ia. ',,L4S L,.,>t ,J )-#l ol r'.Jl ,l 6S-p iJ.> JL5 .+L<-, Ul f
&qfiiGL'erdt:'; flt

\t ,* ar Ji, e$ Gorjri,;'G

|.Ji;&t qi; Ir * At J;, w.i;i i*{r*'ry
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J * *W,:r;i'"s'rJ-,j yht & yt,'-, oy;,Uls

jt,'."tu *') y\t & yt );-, dti,i( " i;iAi .ci;
J), i*,Vi'f lt- & lu';tt ir*,'r; w ry
* jt iirlr'y'ri' i?,;. i ;,' y,t,"&'r' It h',k lt
,;i;t ,iu'"i u;i uy ,rr;9tht & yt ,Si,i\n*
:rt*,'1 lr\t & lt J;riua ,;:ii 67tiir.lt*iti ,'*
',:"$ c triiu ,u?i "^1, ,P S1l or;tr rs';4 U;i uk

,/

,
4992. Dari Ibnu Syihab, dia berkata, Urwah bin Az-Zubair

menceritakan kepadaku, sesungguhnya Al Miswar bin Makhramah

dan Abdurrahman bin Abd Al Qatiy menceritakan kepadany4

keduanya mendengar Umar bin Khaththab berkata, "Aku mendengar

Hisyam bin Hakim membaca surah Al Furqaan pada masa hidup

Rasulullah SAW. Aku pun memperhatikan bacaannya ternyata dia

membaca dalam huruf-huruf sangat banyak yang belum dibacakan

kepadaku oleh Rasulullah SAW. Hampir-hampir aku melompat

kepadanya dalam shalat. Namum, aku bersabar hingga dia salam. Aku

menahannya dengan selendengnya, lalu aku berkata, 'Siapa yang

membacakan kepadamu surah yang aku dengar engkau baca?' Dia

berkata, 'Rasulullah SAW membacakannya kepadaku'. Aku berkata,

'Engkau dusta, sesungguhnya Rasulullah membacakannya kepadaku

berbeda dengan yang engkau baca'. Aku berangkat menuntunnya

kepada Rasulullah SAW, lalu aku berkata, 'Aku mendengar orang ini

membaca surah Al Furqaan menurut huruf-huruf yang engkau belum

mbmbacakannya kepadaku'. Rasulullah SAW bersabda,'Lepaskan

dia, bacolah wahai Hisyam'. Dia pun membacakan kepadanya bacaan

seperti yang aku dengar dia membacanya. Rasulullah SAW bersabda,

'Demikianlah diturunlmni Kemudian beliau bersabda, 'Bacalah wahai
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(Jmar'. Aku pun membacakan kepadannya bacaan yang beliau

bacakan kepadaku, maka Rasulullah SAW bersabda, 'Demikianlah

diturunkan. Sesungguhnya Al Qur'an ini diturunkan dalam tujuh

huruf. Bacalah oleh kamu opo yang mudah darinya'."

Keterangan Hadits:

(Bab Al Qur'an diturunkon dalam tujuh hurufl. Maksudnya,

dalam tujuh macam bacaan, boleh dibaca menurut salah satunya.

Bukan berarti setiap kata atau kalimatnya dibaca dalam tujuh macam

bacaan, tetapi maksudnya adalah maksimal satu kata dapat dibaca

dengan tujuh macam bacaan. Jika dikatakan, bahwa kita dapatkan

sebagian kalimat dibaca iebih dari tujuh macam bacaan. Jawabannya,

mungkin sebagiannya tidak akurat, atau mungkin perbedaan itu hanya

dari segi cara penyajian, seperti dalam memanjangkan, menghaluskan,

dan sepertinya.

Sebagian berkata bahwa maksud 'tujuh' di sini bukan

menunjukkan jumlah dalam arti yang sebenamya, tetapi maksudnya

adalah kemudahan dan keringanan. Kata'tduh' terkadang digunakan

untuk menunjukkan jumlah yang banyak dalam bilangan satuan,

sebagaimana tujuh puluh digunakan untuk menunjukkan jumlah

banyak dalam bilangan puluhan, dan tujuh ratus pada bilangan

ratusan, tetapi tidak dimaksudkan bilangan tertentu. Inilah pandangan

yang menjadi kecenderungan Iyadh dan orang-orang yang

mengikutinya. Al Qurthubi menyebutkan dari Ibnu Hibban bahwa

perbedaan makna'tujuh huruf ini mencapai 35 pendapat. Namun, Al

Qurthubi hanya menyebutkan lima. Menurut Al Mundziri kebanyakan

pendapat itu kurang berbobot. Saya (Ibnu Hajar) tidak menemukan

pendapat Ibnu Hibban dalam masalah ini meski telah melakukan

penelitian dalam kitab Shahih-nya. Di akhir bab ini, saya akan

menyebutkan pendapat-pendapat para ulama mengenai hal itu 
-yang

sempat saya dapatkan- disertai penjelasan yang dapat diterima dan

yang tidak.
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Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan dua hadits. Hadits

pertam4 adatah hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan dari Sa'id bin

'Ufair, dari Al-Laits, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin

Abdullah. Said bin Ufair adalah Said bin Katsir bin Ufair, yang

dinisbatkan kepada kakeknya. Dia termasuk salah seorang hafizh

(pakar hadits) di Mesir dan periwayat yang tsiqah (terpercaya).

J,6 pt yh' e !, Jfi 01fi:b (,rht g: /V'i. !,'*bt
(Sesungguhnya lbnu Abbas M menceritakan kepadanya, bahwa

Rasulullah SAIV bersabda). Ini termasuk riwayat yang tidak

ditegaskan oleh Ibnu Abbas bahwa dia mendengar langsung dari Nabi

SAW. Seakan-akan Ibnu Abbas mendengarrrya dari Ubay bin Ka'ab.

An-Nasa'i meriwayatkan dari Ikrimah bin Khalid, dari Said bin

Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Ubay bin Ka'ab, sama sepertinya. Hadits

ini cukup masyhur berasal dari Ubay sebagaimana dikutip Imam

Muslim dari haditsnya, seperti akan saya sebutkan.

J; *',y-* Ol;i 
giOril membacakan trepadalcu dalam satu

hurufl. Di awal hadits An-Nasa'i dari Ubay bin.Ka'ab disebutkan,

tit \y *:ar e6 qii'? *j yh' e !' J?3 siTi

,+V,nGJ-S3-l- (Rasulullah SAW membacakan kepadaku satu

surah. Ketilca aku berada di masjid, tibaaiba aht mendengar seorang

laki-laki membacanya denagn bacaan yqng berbeda dengan

bacaanku). Imam Muslim meriwayatkan dari Abdunahman bin Abi

Laila,dari Ubay bin Ka'ab, dia berkata, ,I;-,yt'Jrn ):3' d L*
a't3t tlzrs t[i ,asrb airri a j.irr;.rV ?i|yt "j ,* $fJl'aJ; f;t

':'.
,^tb q-S.iii'r;,ri, ve'q,'cj;d'nt-: yh, & l' Jh & ry tbt
'1,',, + b; & ei 1r*'P a;6,yb 1,r7ca" iV 7i'S;st
,,3'p:''^a e)b eapyq, e*\t: * ehLi,ls,6iia
s; * o-,?,Gibi J p1t ,U.i U,d,Jut 6:j i' Jl y:i rirse 6tr'"

berada di masjid, tiba-tiba seorang laki-laki masuk dan shalat, lalu
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dia membaca bacaan yang aku mengingkarinya. Kemudian masuk
lagi orang lain dan membaca dengan bacaan yang berbeda dengan
bacaan temannya. Setelah menyelesaikan shalat, kqmi semua masuk
kepada Rasulullah SAW. Aku berkata, "sesungguhnya orang ini
membaca bacaan yang aku mengingkarinya. Kemudian masuk lagi
yang satunya dan membaca dengon bacaan yang berbeda dengan
bacaan temannya. Perintahkanlah keduanya untuk membaca." Nabi
SAW memuji urusan keduanya, makn terbetik dalam hatiku sekiranya
aku berada di masa jahiliyah. Tiba-tiba Nabi SAW memukul dadaku,

maka mengucurloh keringatku seaknn-akan aku melihat Allah terang-
terangan. Beliau bersabda kepadaku, "Wahai (Jbay, utuslah kepadaku
untuk aku bacakan Al Qur'an dalam satu huruf').

Dalam riwayat Ath-Thabari sehubungan hadits ini disebutkan,
"dti,Jtir e)b eap ,&)"it ,? ltiaiit.l' ?'r'r.* e'o:rr',i
irl: 'rJr e Ct (aku mendapati dalam diriku waswas syetan hingga

wajahku merah padam. Beliau pun menepuk dadalnt dan bersabda,

"Ye Allah, jadikanlah syetan kecewa atasnya"). Ath-Thabarani
meriwayatkan melalui jalur lain dari Ubay bahwa yang demikian
terjadi antara dirinya dengan Ibnu Mas'ud. Lalu disebutkan bahwa
Nabi SAW bersabda, "Kalian berdua sama-sama bagus." Ubay

berkata, "Tidaklah kami berdua sama-sama bagus dan tidak pula
indah." Beliau berkata, "Maka Nabi SAW memukul dadaku." Imam
Muslim menjelaskan melalui jalur lain dari Abu Laila dari Ubay,

tentang tempat turunnya hal itu kepada Nabi SAW , ^lb iU' ..p fltbt
oT'_j;)t '&t bf'oi'tyi;&r o1 ,,1ti! J;b 6titt ,)y ,ilbi'ytn"*i
i'; ,$ lSttungguhnya Nabi SAW berada di sisi anak sungai bani

Ghifar, lalu Jibril datang dan berknta, "sesungguhnya Allah
memerintahkanmu untuk membacakan Al Qur'an kepada umatmu

dalam satu huruf). Kemudian Ath-Thabari menjelaskan dari jalur ini
bahwa surah yang dimaksud adalah surah An-Nahl.
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'iJi,qt:-i (Aku menanggapinya). Dalam riwayat Muslim dari Ubay

disebutkan, e+i ,{t opbt *l1l>iS} (Aku berulang kali mengajukan

kepadanya agar mempermudah umatku). Dalam riwayatnya yang lain

disebutkan, 'gJ,i }Ui',l ,fi ol (Sesunggtthnya umatku tidak mampu

atas hal itu). AbuDaud mengutip dari jalur lain dari Ubay, C.Jii
);i'ztJ'ux ,; 9J"f e'# q *iriair (Mataikat yang

bersamaku berkata kepadaku, "Katakanlah dalam dua huruf', hingga

mencapai tujuh hurufl. Sementara dalam riwayat An-Nasa'i dari jalur

Anas dari Ubay bin Ka'ab disebutkan , ,r|k',)ul g,rli'#,\t'J:-k'oi
a\*t ,,F.q:i$t J? & ct-t?t iTt.6esungguhnay Jibrit dan Mikn'il

datang kepadaku. Jibril berkata, "Bacalah Al Qur'an dalam satu

huruf'. Mikail berkata, "Mintalah tambahan kepadanya'). Riwayat

serupa dikutip Imam Ahmad dari hadits Abu Bakrah.

Ubay disebutkan, ;[irir itsi t
Jut urhr'osl j ,;pV ,{''Jtit

GL"S.:iL-;rt'$1 & (Dan aku terus minta tambahannya dan dia

menambahknn kepadaku). Dalan hadits

ii,r lt 'juli e;gr i,v i ,.?f N *
fi.tbi"rii *'ii,; :" v*S g?t * ,p 'ei'uf ol tVi;. ftemudian

malaikst datang kepadanya pada kali kedua dan berkato, "Dalam dua

huruf'. Lalu dia datang pado kali ketiga dan berkata, "Dalam tiga
huruf'. Seteloh itu datang pada kali keempat dan berknta,

"Sesungguhnya Alloh memerintahkanmu untuk membacakan kepada

umotmu dalam tujuh huruf, Mana saja diantara huruf itu yang mereka

baca niscaya mereka telah benar"). Dalam riwayat Ath-Thabari

disebutkan, e-hJt f 7ti.1frU:"i fr ,p (datam tujuh huruf

dari tujuh pintu surga). Dalam riwayatnya yang lain disebutkan, f"P i
"# ts xi W ti7 lborrngtiapa membaco satu huruf darinyo, maka

ia seperti yong dia baca). Lalu dari riwayat Abu Daud disebutkan, P

7,:b",{ C i 6 t6t ,:i-F (+ ttbt uibi:u /* rl 9 a ,i'i
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Ttlj.;Jri4't1-, (Kemudian dia berkata, "Tidak ada

diantaranya melainkan tepot dan mencukupi. Jika engkau

mengatakan; samii'an, aliiman, 'aziizan, hakiiman, selama engkau

tidak mengakhiri ayat adzab dengan ayat rahmat, otau mengakhiri

ayat rahmat dengan ayat adzab'). At-Tirmidzi meriwayatkan dari

jalur lain bahwa beliau bersabda, '::idt & ,:#i -*i jL! uil $* U

u;.Y rfr"d qlit SiStj4:e$ifit, .ti#ltt (Lvahai ribrit,

sesungguhnya aku diutus kepada umat yang ummi [buta hurufl. Di
antara mereka ada yang tidak berdaya, tua renta, pemuda, pemudi,

dan orang dewasa yang tidak pernah membaca kitab sama sekali).

Daiam hadits Abu Bakrah yang dikutip Imam Ahmad, "Semuanya

mencukupi dan tepat, seperti perkataanmu; halumma dan ta'oal,

s elama engkau tidak mengakhiri... ".

Hadits-hadits ini menguatkan bahwa yang dimaksud 'huruf
adalah 'dialek' atau 'cara baca'. Maksudnya, Al Qur'an turun dalam

tujuh dialek atau tujuh cara baca. Kata'aforuf merupakan bentuk

jamak dari kata'foarf (hwuf), seperti kata'fals'yang bentuk jamaknya

'a/lus'. Berdasarkan pengertian pertama maka maknanya, "menurut

tujuh macam dialek", karena salah satu makna kata'harf dalam

bahasa Arab adalah 'sisi', seperti firman Allah dalam surah Al Hajj

ayat ll,:; 
"j; 

&r i-!i;; ,-,"61 ,yJ (Dan di antaro manusia ada

orang yong menyembah Allah dengan berada di tepi). Sedangkan

menurut pengertian kedua berarti ia termasuk penggunaan kata'fuarf
(huruf) dengan arti 'kata' dalam konteks majaz, karena huruf

merupakan sebagian kata itu sendiri.

Hadits kedua adalah hadits dari Umar bin Khaththab yang

diriwayatkan melalui Said bin'Ufair, dari Al-Laits, dari Uqail, dari

Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Al Miswar bin Al
Makhramah dan Abdunahman bin Abd Al Qariy.

ZJ';; i )*,St tti (Sesungguhnya Al Miswor bin Makhramah).

Yakni, Ibnu Naufal Az-Zuhi. Demikian diriwayatkan Uqail, Yunus,
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Syu'aib, dan putra saudara Az-Zr*ri, dari Az-Zuhri. Malik hanya
menyebut Urwah tanpa menyertakan Al Miswar dalam sanad-nya.
Adapun Abdul A'la hanya menyebut Ma'mar dari Az-Zr/rrn seperti
dikutip An-Nasa'i dari Al Miswar bin Makhramah, tanpa menyebut
Abdunahman. Abdunazzaq menyebutkarffrya dari Ma'mar
sebagaimana diriwayatkan At-Tirmidzi. Imam Muslim meriwayatkan
dari jalurnya, tetapi dialihkannya. Dia berkata, "Sama seperti riwayat
Yunus." Seakan-akan dia meriwayatkannya dari jalur Ibnu Wahb, dari
Yunus, lalu menyebutkan keduanya. Imam Bukhari menyebutkannya
pada pembahasan tentang muhaarabah (memerang) dari Al-Laits dari
Yunus, secara mu'allaq.

"qrJt @t Qari). Dinisbatkan kepada AI Qaarah, salah satu

marga dari Khuzaimah bin Mudrikah. Al Qaarah adalah gelar, dan

namanya adalah Utsai' bin Mulaih bin Al Hun bin Khuzaimah. Ada
yang berpendapat, Al Qaarah adalah Ad-Disy, keturunan Utsai'. Ia
bukan penisbatan kepada kepandaian membaca Al Qur'an (qari').
Mereka bersekutu dengan bani Zuhrah dan tinggal bersama mereka di
Madinah setelah Islam.

Abdurrahman termasuk pemuka tabi'in dan sebagian

menggolongkannya sebagai sahabat, karena pernah didatangkan

kepada Nabi SAW saat masih kecil. Dia meninggal tahun 88 H
menurut pendapat mayoritas. Sebagian lagi mengatakan tahun 80 H.
Dia tidak memiliki riwayat dalam Shahih Bukhori selain hadits ini.
Hanya saja Imam Bukhari mengutip hadits lain darinya, dari {.Jmar,

sebagaimana tercanfum pada pembahasan tentang puasa.

* G iry ry (Aku mendengar Hisyam bin Hakim). Yakni

Ibnu Hizam Al Asadi. Dia dan bapaknya termasuk sahabat. Keduanya

masuk Islam pada peristiwa pembebasan kota Makkah. Hisyam

memiliki keutamaan dan dia meninggal sebelum bapaknya. Bapaknya

Hisyam tidak memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari. Namun, Imam
Muslim mengutip satu hadits darinya hingga Nabi SAW, dan juga
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riwayat Urwah darinya. Hal ini menunjukkan bahwa dia masih hidup
hingga khilafah Utsman dan Ali. Sungguh tidak benar mereka yang

mengatakan bahwa dia gugur pada masa khilafah Abu Bakar atau

Umar. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Ma'an bin Isa, dari Malik, dari
Az-Zuhi, "Biasanya Hisyam bin Hakim memerintahkan perbuatan

yang ma'ruf. Maka jika sampai kepada Umar sesuatu, dia berkata,

'Sungguh jika aku dan Hisyam masih hidup, perkara itu tidak akan

terjadi'."

l6yti:rn"'te (Membaca surah Al Furqaanl. Demikian dinukil

semua periwayat. Demikian juga pada semua jalur hadits dalam kitab-
kitab Musnad dan Jami'. Salah seorang pensyarah mengatakan bahwa

Al Khathib dalam kitab Al Mubhamat menyebutkan'surah Al Ahzaab'

sebagai ganti 'surah Al Furqaan'. Namun, ini adalah kesalahan dalam
naskah yang dia teliti, sebab yang terdapat dalam kitab Al Khathib
adalah surah Al Furqaan sebagaimana riwayat yang lain.

t!s:,'.,i'c,,'J-<i (Hampir-hampir aku melompat kepadanya).

tvtaksuinya, aku menarit kepalanya. Demikian dikatakan Al Jurjani.

Namun ulama selainnya berkata, "Maknanya adalah melompat untuk
mencengkramnya", dan inilah yang lebih tepat.

Dalam riwayat Al Kasymihani dan Al Qabisi dalam riwayat

Syu'aib setelah beberapa bab disebutkan, "utsawiruhu" sebagai ganti

"usawiruhu". Iyadh berkata, "Yang terkenal adalah versi yang

pertama." Saya (Ibnu Hajar) katakan, tetapi maknanya juga shahih.

Kemudian dalam riwayat Malik disebutkan, ,.1b'J-*bi'tti thampir-

hampir aku terburu-buru kepadanya).

tJk:i (Alat pun bersabar). Dalam riwayat Malik disebutkan, [.i
J'.--ait ,P &1 (cemudian aku memberi tangguh kepadanya hingga

dia selesai), yakni selesai mengerjakan shalat. Ini disimpulkan dari

kalimat, * ,t (hingga dia salam).
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Aittf.i$i (Aku menahanrrya dengan selendangnya). Yakni aku

memegang selendangnya di bawah lehernya agar dia tidak berpaling

dariku. Umar memiliki sifat yang keras dalam hal amar ma'ruf. Dia

melakukan ini berdasarkan ijtihad, karena dia menduga Hisyam

menyelisihi yang benar. Oleh Karena itu, Nabi SAW tidak

mengingkarinya, bahkan beliau bersabda kepadanya, "Lepaskanlah

dia."

'c.lj? 
@ngkau berdusta). Disini terdapat penggunaan kata'dusta'

untuk sesuatu yang didasarkan 'dugaan yang kuat'. Atau mungkin

maksud perkataannya 'engkau dusta' adalah 'engkau salah', karena

orang-orang Hijaz menggunakan kata 'kadzaba' (dusta) dengan arti

'salah'.

W,?-ii w pi !o io' & l' iij'uy (sesungguhnya Rasutuilah

SAW membacakannya kepadaku). Hal ini dikatakan oleh Umar

sebagai dalil pendapatnya yang menyalahkan Hisyam. Hal ini

diperbolehkan, karena posisinya yang sangat kuat dalam Islam.

Berbeda dengan Hisyam yang belum lama masuk Islam. Umar merasa

khawatir jika Hisyam tidak menghapal bacaan dengan baik. Berbeda

dengan dirinya yang telah memahami dan menghafal apa yang

didengarnya.

Adapun penyebab perbedaan keduanya dalam membaca ayat itu

adalah bahwa Umar menghafalnya sejak lama. Setelah itu, dia belum

mendengar apa yang diturunkan tentang bacaan lain untuk ayat

tersebut, yang berbeda dengan apa yang dihafal dan disaksikannya,

karena Hisyam termasuk orang-orang yang masuk Islam pada masa

pembebasan kota Makkah. Oleh karena itu, Nabi SAW membacakan

kepadanya versi yang turun lebih alJrir, sehingga timbullah perbedaan.

Sikap Umar yang segera mengingkarinya harus dipahami bahwa dia

belum mendengar hadits, "sesungguhnya Al Qur'an diturunkan dalam

tujuh huruf', kecuali ketika terjadi peristiwa ini'
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-? .". 
^;^-.to;c ar k itr Jh: j1'oijl 

".'oi:i,r'6 
(Aku berangkat

menuntunnya kepada Rasulullah SArf). Seakan-akan ketika dia

melingkarkan selendangnya, maka dia pun menariknya dengan

selendang itu. Kalau bukan karena itu tentu dia akan menyeretnya. Itu

pula yang menyebabkan Nabi SAW bersabda, "Lepaskanlah dia",

setelah keduanya sampai kepada beliau.

''' ' i "' 
' ' ' to ' e

i;it;J,J".UioTriJt 1i.6 is! (Sesungguhnya Al Qur'an ini

dfturunlran ioto* tujuh hurufl. gat ini disebutkan Nabi SAW untuk

menyenangkan perasaan Umar, supaya dia tidak mengingkari lagi

sikap membenarkan dua perkara yang berbeda. Dalam riwayat Ath-

Thabari dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah, dari bapaknya, dari

kakeknya, dia berkata , * h' ,,lla 'it * 
t 3;r'6 ,:;"L *;, ,y;t;

i;'* * eg; |J'6 .C. 'i6 t.irr 
'J?jU 

e'pi| ,h?t J't6 P,
$W r,).1:'J$t .::b eap,'l'i .yj e"riryh,* C,ttf
'z; , t:.tio ,i r:.rio 'z;i'Ssrs I g Qt? N itTt ;3 t;- ,:Jti 'j t to (4)tl

(seorang laki-taki membaca dan Umar merubahnya, maka keduanya

berselisih di hadapan Nabi SAW. Laki-laki itu berknta, "Buksnkah

engkau yang membacakan kepadaku wahai Rasulullah?" Beliau

menjawab, "Benar?" Maka timbul dalam hati Umar sesuatu yang

dikena.li Nabi pada waiahnya. Dia berkata, "Nabi SAW menepuk

dadanya dan bersabda, 'Jauhkanlah syetan' [sebanyak tiga kaliJ."

Kemudian beliau bersabda, "Wahai Umar, Al Qur'an semuanya

benar, selama engknu tidok meniadikan rahmat sebagai adzab atau

adzab sebagai rahmat".). Dari jalur Ibnu Umar disebutkan, "#'*

'(;i'.1;) (Umar mendengar seorang taki-laki membaca). Lalu

disebutkan seperti di atas, tetapi tidak ada kalimat, ie'* |b ee'j
(timbut sesuatu dalam dada [hatiJ Umar). Akan tetapi pada bagian

akhirnya disebutkan , jit3 otE W o?i z* Se Lt';tr'Uf@ Qur'an

diturunkan dalam tui;h hu;uf. Sr*urryo mencukupi dan tepat)-
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Kejadian yang terjadi antara Umar dan Hisyam, juga dialami

oleh sahabat lain. Di antaranya Ubay bin Kaab dengan Ibnu Mas'ud

tentang surah An-Nahl, seperti terdahulu. Diantaranya juga apa yang

diriwayatkan Ahmad dari Abu Qais (mantan budak Amr bin Al Ash)

dari Amr, "Seorang laki-laki membaca ayat Al Qur'an, maka Amr

berkata kepadany4 'Hanya saja bacaannya adalah begini dan begini'.

Keduanya pun menceritakannya kepada Nabi SAW, maka beliau

bersabda, U,i rf :i .ri?i *? e iJii, )'P dj'Sus ,oi'plr ',y e'i f; la't"ot

";:* d,t'eA :"i'g * ,lti iiiir rii 'ot,Jui *t y il' & b{
f f:":t:; X |pi (Sesungguhnya Al Qur'an ini diturunkan dalam

tujuh huruf mana saja diantaranya yang kamu baca, maka kamu

sudah benar, janganlah kamu memperdebatkannya)." Sanad-nya

hasan. Ahmad, Abu Ubaid, dan Ath-Thabari mengutip dari hadits Abu

Jahm bin Ash-Shimmah, J e'l-U;t'1 o1?,4! efu;t.#r'ot
*t y iU' ,,t"a fu J*i',tO* (Sesungguhnya dua orang berselisih

tentang satu ayat Al Qur'an. Keduanya soma-sama mengalnt

menerimanya dari Rasulullah SAW). Lalu disebutkan seperti hadits

Amr bin Al Ash.

Ath-Thabari dan Ath-Thabarani meriwayatkan dati Zaid bin

Arqam, dia berkata, ;r g!i1 ,iu6'Jlt f h' e lt db JI,,ytiE
\iri'di i;r4 ,d,'il$;rt, f U si Wr;i: ,a3Wi?i;,t:* iF
lu.;l ktA.V'tui-y AtAi- ;r,ty?,' ,3-li,'itrr'6'i
",ry ",# -Jy'e LS '6:' (Seorang laki-taki datang kepada

Rasulullah SAW dan berkata, "Ibnu Mas'ud membacaknn kepadaku

satu surah yang pernah dibacaknn kepadaku oleh Zaid dan Ubay bin

Ka'ab. Namun, bacaan merefta ternyata berbeda-beda, maka bacaan

siapakah di antara mereka yang mesti aku ambil?" Rasulullah SAW

diam dan Ali berada di sampingnya. Ali berkata, "Hendaklah setiap

orang di antora kalian membaca sebagaimana dia ketahui, karena

sesungguhnya ia baik dan bagus".).
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yl" e ltu*..ol,|*i* ,*'4t jt.;t #,uy)' "#ts V'6i;,*9'F, yit*;o,J6 ,*,:s"6r ,hi,y ij"rt €';U'pt"..'+t-b tj3rtY (Rasulullah SAW membacaknn kepadaku surah dari

lrelompok haa miim. Aht pun pergi ke masjid dan berkata kzpada

seseorang, "Bacalah ia." Ternyata dia membaca huruf-huruf yang aku

tidak membacanya. Dia berkata, 'Ia dibacakan kepadaku oleh

Rasulullah." Kami pun berangkat menuju Rasulullah dan

mengabarlan lcepadanya. Maka wajah beliau berubah dan bersabda,

"Hanya saja yang membinasalnn orang-orang sebelum komu adalah

perselisihan." Kemudian beliau membisik)ran sesuatu kepada Ali,
malra Ali berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan

setiap salah seorang kalian untuk membaca sebagaimana yang dia

lretahui." Dia berkata, "Kami pun pergi dan setiop orang di antara

kami membaca huruf-huruf yang tidak dibaca oleh sahabatnya'). Asal

hadits ini akan disebutkan di akhir hadits pada pembahasan tentang

keutamaan Al Qur'an. Para ulama pun berselisih pendapat tentang

maksud huruf-huruf yang tujuh. Menurut Abu Hatim, mencapai 35

pendapat. Menurut Al Mundziri, kebanyakan pendapat itu tidak

berbobot."

ib'k r; r j;'6 (Bacalah oleh kalian apa yang mudah darinya).

Maksudnya, dari yang diturunkan. Di sini terdapat isyarat akan

hikmah keragaman versi bacaan tersebut, yaitu untuk memudahkan

pembaca. Hal ini juga menguatkan pendapat mereka yang mengatakan

bahwa maksud 'huruf pada hadits itu adalah menunaikan makna

dengan kata muradif(sinonim) meskipun dari satu dialek, sebab dialek

Hisyam adalah dialek Quraisy, dan begitu pula Umar. Meskipun

demikian terjadi perbedaan bacaan keduanya. Hal ini disitir oleh Ibnu
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Abdil Barr, lalu dia menukil dari sejumlah ulama bahwa inilah yang

dimaksud oleh sabdany a " tuj uh huruf."

Abu Ubaid dan selainnya berpendapat bahwa yang dimaksud

'tujuh huruf adalah perbedaan dialek. Ini juga yang menjadi pilihan

Ibnu Athiyah. Namun, ditanggapi bahwa dialek Arab lebih dari tujuh.

Hanya saja mungkin dijawab bahwa maksudnya adalah yang paling

fasih (baku). Diriwayatkan dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, dia

berkata, "Al Qur'an turun dalam tujuh bahasa (dialek). Lima di

antaranya dalam dialek Al 'Ajz da,'i Hawazin." Dia berkata, "Al 'Ajz
adalah Sa'ad bin Bakr, Jatsim bin Bakr, Nashr bin Muawiyah, dan

Tsaqif. Mereka itu semuanya dari Hawazin dan biasa disebut bagian

atas Hawazin." Oleh karena itu, Abu Amr bin Al Alla' berkata, "Arab

paling fasih adalah bagian atas Hawazin dan bagian bawah Tamim,

yakni bani Darim." Abu Ubaid meriwayatkan dari jalur lain dari Ibnu

Abbas, dia berkata, "Al Qur'an turun dalam dialek dua Ka'ab; Ka'ab

dari Quraisy dan Ka'ab dari Khuza'ah. Dikatakan, 'Bagaimana hingga

demikian?' Dia berkat4 'Karena pemukiman hanya satu'," yakni

Khuza'ah merupakan tetangga Quraisy sehingga mudah bagi Quraisy

dialek mereka.

Abu Hatim As-Sijistani berkata, "Al Qur'an turun dalam dialek

Quraisy, Hudzail, Tamim Ar-Rabab, Al Azd, Rabi'ah, Hawazin, dan

Sa'ad bin Bakr." Namun, hal ini diingkari Ibnu Qutaibah seraya

berdalil dengan firman-Nya dalam surah lbraahiim ayat 4, V A;ti S't

:'i :?rlly J'r|; (Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan

dengan bahasa fta,umnya). Atas dasar ini, maka ketujuh dialek itu

harus berasal dari marga Quraisy. Inilah yang ditegaskan Abu Ali Al

Ahwazi.

Abu Ubaid berkata, "Maksudnya bukan berarti setiap kata dibaca

dalam tujuh dialek. Bahkan ketujuh dialek itu tersebar dalam Al

Qur'an. Sebagiannya dialek Quraisy, Hudzail, Hawazin, Yaman, dan

selain mereka." Dia juga berkata, "sebagian dialek itu lebih banyak
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digunakan dibandingkan yang lain." Dikatakan, Al Qur'an turun

dalam dialek Mudhar sectua khusus, berdasarkan perkataan Umar, "Al

Qur'an turun dalam bahasa Mudhar."

Sebagian mereka lebih memperj elas -sebagaimana diriwayatkan

Ibnu Abdil Barr- ketujuh dialek dari Mudhar tersebut, yaitu Hudzail,

Kinanah, Qais, Dhabbah, Tamim Ar-Rabab, Asad bin Khuzaimah, dan

Quraisy. Inilah kabilah-kabilah Mudhar yang menggunakan tujuh

dialek. Abu Syamah menukil dari salah seorang syaikh, "Awalnya Al

Qur'an diturunkan dalam dialek Quraisy serta suku-suku Arab yang

memiliki bahasa baku yang hidup berdampingan dengan mereka.

Kemudian diperbolehkan bagi suku-suku Arab lain membacanya

menurut dialek yang terbiasa dalam bahasa mereka. Meski terjadi

perbedaan dari segi kata dan i'rab (grcnentuan baris akhir kata). Tidak

ada seorang pun di antara mereka yang dibebani agar berpindatr dari

dialeknya kepada dialek lain, karena hal itu menyulitkannya.

Ditambah lagi sifat fanatisrne kesukuan yang masih kental dan juga

untuk memudahkan mereka memahaminya. Namun, semua dialek itu

mengarah kepada makna yang sama. Atas dasar inilah dipahami

perbedaan mereka dalam hal bacaan Al Qur'an seperti terdahulu.

Begitu pula pembenaran oleh Rasulullah SAW kepada setiap mereka.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pembolehan ini bukan

semaunya, dalam arti setiap orang boleh merubah setiap kata dengan

kata yang sinonom dengannya dari segi bahasa, meski tidak didengar

bahwa Rasulullah membacanya demikian. Atas dasar ini, maka Umar

mengingkari bacaan Ibnu Mas'ud f ,;e terhadap aYat;p S. Oia

menulis kepadanya dan berkata, "sesungguhnya Al Qur'an tidak

diturunkan dalam dialek Hudzail, bacakan Al Qur'an kepada manusia

menurut dialek Quraisy, jangan bacakan menurut dialek Hudzail."

Semua itu terjadi sebelum Utsman mengumpulkan manusia pada satu

bacaan saja.

Ibnu Abdil Barr berkata setelah mengutip hal itu dari Abu

Dawud melalui sanad-nya, "Mungkin hal ini dilakukan umar dalam
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rangka pilihan. Bukan berarti versi bacaan Ibnu Mas'ud itu tidak

benar." Dia juga berkata, "Jika bacaan Al Qur'an diperbolehkan dalam

tujuh dialek yang diakui Al Qur'an, maka boleh memilih salah satu di

antara dialek itu." Abu Syamah berkata, "Mungkin juga maksud Umar

dan Utsman dengan perkataan mereka, 'Turun dalam dialek Quraisy',

adalah pada awal masa turunnya. Kemudian Allah memudahkan

kepada manusia dengan memperbolehkan membacanya menurut

dialek masing-masing selama tidak keluar dari bahasa Arab, karena Al

Qur'an itu berbahasa Arab yang nyata. Adapun mereka yang hendak

membaca Al Qur'an dari bangsa non-Arab, maka paling baik baginya

membaca menurut diatek Quraisy, karena inilah yang paling utama."

Atas dasar inilah dipahami surat Umar kepada Ibnu Mas'ud di

atas, karena semua dialek bagi orang non-Arab adalah sama dalam

pengucapannya. Jika menjadi kemestian untuk mengajarkan satu

dialek saja, maka pilihlah dialek Quraisy. Adapun orang Arab yang

telah terbiasa dengan dialeknya, sekiranya dibebani membacanya

menurut dialek Quraisy, tentu akan sulit baginya hal itu padahal Allah

telah membolehkan membaca menurut dialeknya sendiri. Hal ini

diindikasikan oleh sabda beliau SAW dalam hadits Ubay terdahulu,

4i & ti'g lprr*udahtah atas umatku), dansabdanya, 'ribi.l *ilt
'.'J,.'t (sesungguhnya umatku tidak mampu atas hal itu)'

Seakan-akan beliau berhenti pada tujuh dialek saja, karena

pengetahuannya bahwa suatu kata umunnya tidak dibaca melebihi

tujuh versi. Namun, tidak berarti semua kata dibaca dalam tujuh

macam bacaan (seperti telah dijelaskan). Ibnu Abdil Barr berkata,

"Perkara ini telah disepakati, bahkan itu tidaklah mungkin. Tidak

ditemukan dalam Al Qur'an satu kata yang dibacl dllam tujuh macam

bacaan, kecuali sangat sedikit, seperti lafazh c.rjit t^t1 'J-?." Bahkan

lbnu Qutaibah mengingkari keberadaan kata dalam Al Qur'an yang

dibaca dalam tujuh versi, tetapi pengingkaran ini dibantah oleh Al
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Anbari dengan mengemukakan contofr ofd,lr *.c danUi t4i|y.lt
serta,.,t-.,1n4.

Pendapat yang menyatakan bahwa Al Qur'an pada mulanya

tr.rrun dalam bahasa Quraisy, kemudian diberi kemudahan untuk

dibaca menurut dialek yang lain ketika banyak suku-suku Arab masuk

Islam, dikuatkan oleh riwayat yang menyebutkan bahwa keringanan

tersebut terjadi setelah hrj,rul, seperti .yang disebutkan .dalam hadits

Ubay bin Ka'ab, ,frk ldi )Y €.:bi y oti'ftr", yht & Qt ot

,i-s:rx, tutir;, iirr Jdi ,i@ :', e oirat uii Gll o1'a j,t"?ttr q:Jui
'el.).i',+, 

"+f 
tt$lSrrungguhnya Jibril bertemu Nabi SAW, dan

beliau berada di sisi adhat bani Ghifar. Dia berkata, "Sesungguhnya

Allah memerintahkanmu untuk membacakan pada umatku Al Qur'an
dalam satu huruf." Beliau berkota, "Aku mohon kepada Allah
kemurahan dan pengampunan-Nya. Sesungguhnya umatku tidak

mampu atas hal itu"). Hadits ini diriwayatkan Imam Muslim.

Kata adhat artinya tempat tergenangnya air, mirip dengan

kolam. Bentuk jamaknya adalah adhaa, seperti kata'ashaa (tongkat).

Sebagian mengatakan pelafalannya adalah idhaat seperti inaa'. Adhat

Ghifar adalah tempat di Madinah An-Nabawiyah, yang dinisbatkan

kepada bani Ghifar, karena mereka tinggal di sekitarnya.

Kesimpulan pandangan para ulama yang disebutkan di atas

bahwa makna sabdanya, )ti y ,*ii]ltJt'i (Al Qur'an

diturunkan dalam tujuh hurufl, adalah diberikannya keluasan bagi

pembaca untuk membaca Al Qur'an dalam tujuh dialek. Maksudnya,

ia boleh membaca dengan dialek apapun sebagai ganti dialek yang

ada, untuk memudahkan membacafiya. Sekiranya mereka diharuskan

membaca dalam satu dialek, niscaya sangat sulit bagi mereka (seperti

telah dijelaskan).

Ibnu Qutaibah berkata di awal kitabnya Tafsir Al Musykil "Di
arfiara kemudahan yang diberikan Allah adalah perintah-Nya kepada
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Nabi-Nya untuk membacakan kepada setiap kaum sesuai dialek

mereka. Orang dari suku Hudzail membaca 'ataa hiin sebagai ganti

hattaa hiin. Orang dari suku Asad membaca ti'lamuun. Orang Tamim

memberi tanda hamzah dan orang Quraisy tidak." Dia juga berkata,

"Kalau setiap kelompok hendak menghilangkan dialeknya serta

kebiasan lidahnya, baik saat masih kecil, ketika remaja. maupun

setelah tua, tetap akan terasa sulit bagi mereka. Maka Allah'
memudahkan hal itu bagi mereka dengan karunia-Nya. Sekiranya

yang dimaksud bahwa setiap kata dibaca dalam tujuh macam, tentu

akan dikatakan, 'Diturunkan tujuh huruf (misalnya). Akan tetapi yang

dimaksud terkadang satu kata dalam Al Qur'an dibaca dalam dua atau

tiga versi, maksimal tujuh versi."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Sejumlah ahli ilmu mengingkari jika
kata 'aforuf (huruf-huruf) pada hadits ini bermakna 'dialek',
berdasarkan keterangan terdahulu mengenai perbedaan Hisyam dan

Umar, padahal dialek niereka sama. Mereka berkata, 'Hanya saja yang

dimaksud adalah tujuh cara bacaan yang mengarah kepada satu makna

dengan lafazh yang berbeda-beda', seperti kata aqbil, ta'aal, dart

halumma."" Selan3ut tyu, Ibnu Abdil Barr menyebutkan hadits-hadits

terdahulu yang berindikasi ke arah itu.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kedua pendapat ini mungkin untuk

digabungkan, bahwa maksud 'huruf-huruf adalah kata-kata yang

berbeda dan maknanya sama, tetapi tetap dalam tujuh dialek. Hanya

saja perbedaan kedua pendapat ini memiliki faidah lain sebagaimana

disinyalir Abu Amr Ad-Dani. Faidah yang dimaksud adalah bahwa

huruf-huruf yang tujuh itu tidak tersebar dalam Al Qur'an seluruhnya

dan tidak pula ada pada satu paket. Apabila seseorang membaca

menurut satu riwayat, niscaya ia membaca sebagian huruf yang tujuh,

bukan semuanya. Ini selaras dengan pandangan bahwa maksud'huruf,

adalah 'dialek'. Sedangkan menurut pendapat lainnya, maka

didapatkan pada satu paket tanpa ada keraguan. Bahkan mungkin -

rs Ketika kata ini adalah sinonim yang maknanya adalah'kemarilah'atau'datanglah'.
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menurut pendapat ini- ditemukan ketujuh macam bacaan itu pada

sebagian Al Qur'an, seperti terdahulu.

Ibnu Qutaibah dan selainnya memahami jumlah tersebut dalam

arti macam-macam bentuk yang terjadi perbedaan didalamnya, yaitu:

Pertama, apa yang berbeda tanda barisnya (foaraknt), namun

tidak berubah makna dan bentuk katanya, seperti g ['J Q,g')q1:)

botreh diberifathah')tAdan boleh pula diberi tanda dhammah\Q.

Kedua, apa yang berubah karena perubahan kata kerja, seperti

ti)tirt 'ii.'J'i6. (dalam bentuk kata kerja masa lampau) dan UJdl( u'.sU
(iatu* bentuk kata perintah).

Ketiga, apa yang berubah akibat tanda titik di sebagian kata,
- .t otel -. t ot6!

sepertl La,-}uj p btsa juga La-;*ri d

Keempat, apa yang U"*Uuf, karena pergantian dengan huruf
yang saling berdekatan tempat keluarnya (makhraj), seperti, tfi 41,

dalam bacaan 1lli ttbL y.

Kelima, apa yang berubah karena pertukaran susunan sebagian

kata dalam kalimat, seperti "'6r.lu .o'jSti$; ote I dalam bacaan Abu

Bakar Ash-Shiddiq, Thalhah bin Musharrif, dan Zainal Abidin, bisa

pula dibaca ?Fur"u,Jti"S*, ctsS's.

Keenam, apa yang berubah karena penambahan dan

pengurangan, seperti dalam tafsir dari Ibnu Mas'ud dan Abu Ad-

Darda', ,P\,t lrutt k tl rQirl ,i?.:,;-ri1,1;ilry ini dalam konteks

pengurangan, adapun dalam tont"t, p.turrbuh* seperti terdahulu

dalam tafsir surah 'Tabbat yadaa abii lahab', dan dalam hadits Ibnu

Abbas, j.zJtiir r+-'ei,ntt u;\tW'P;\ttii
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Ketujuh, apa yang berubah karena penggantian kata dengan kata

lain yang sinonim dengannya, seperti l#,:*1Jt 6uturn qira'ah Ibnu

Mas'ud dan Sa'id bin Jubair, f$t :'bn
Ini adalah pendapat yang cukup bagus. Namun, ditolak oleh

Qasim bin Tsabit dalam kilab Ad-Dala'il. Alasannya, keringanan

dalam hal bacaan ditujukan kepada mereka yang umumnya saat itu

tidak pandai menulis dan tidak mengetahui bentuk-bentuk huruf,

bahkan mereka hanya mengenal huruf melalui makhraj-nya. Dia

berkata, "Adapun huruf-huruf yang berbeda tempat keluarnya tetapi

sama bentuknya, seperti till-*i dan 6"# maka sebabnya adalah

makna keduanya yang berdekatan, juga terjadi kemiripan dalam

penulisan.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, argumentasi ini tidak menjadi alasan

untuk melemahkan pendapat Ibnu Qutaibah, karena kemungkinan

pembatasan tersebut terjadi secara kebetulan. Hanya saja dia

mendapatkannya setelah melakukan penelitian yang mendalam'

Abu Al Fadhl Ar-Razi berkata bahwa suatu kalimat tidak keluar

dari tujuh macam saat terjadi perbedaan. Pertama, perbedaan isim

(kata benda) dalam hal jumlah; tunggal, ganda, atau jamak, dan dalam

hal jenis; mudzakkar (enis laki-laki) atau mu'annats (enis

perempuan). Kedua, perbedaan perubahan kata kerja dari bentuk

lampau menjadi kata sekarang (dan akan datang) serta kata perintah.

Ketiga, penentuan tanda di akhir kala (i'rab). Keempat, pengurangan

dan penambahan. Kelima, pertukaran letak kata dalam kalimat.

Keenam, penggantian huruf atau kata. Ketujuh, perbedaan dalam segi

dialek, seperti tanda fathah, imalah (bunyi di akhir kata), tarqiq

(menipiskan bunyi), ta/khim (menebalkan bunyi), idgham

(menggabungkan huruf), izhhar (memperjelas huruf), dan sebagainya.

saya (Ibnu Hajar) katakan, tampaknya dia telah mengambil perkataan

Ibnu Qutaibah, lalu merevisinYa.



Sekelompok ulama berpendapat bahwa maksud 'tujuh huruf

adalah tujuh jenis kalimat. Mereka berdalil dengan hadits Ibnu Mas'ud

dari Nabi SAW, beliau bersabda, e ytt i6 q ,SF- J\\t qtdr a€

?t;:ita':Vit?t: ,)?i f ,rv ?t;.1y ;".'oi7t'Jvj ,t-tj JV
r*t r:r,i.yfri yriti a t jsttl ,'a'r- frl|j {* ttv:u ,Sei: "16:"#')
4 F o, $;I ,ti'jt) ,gr&,rfr|;li ,o^S-", ; r'7*tt ,!,e\t|$ts ,'{eW

€, b @dopun kitab pertama turun dari satu pintu dalam satu huruf.

Sementara Al Qur'an turun dari tujuh pintu dalam tuiuh huruf;

larangan, perintah, halal, haram, muhkam (ielas), mutasyabih

(samar), dan permisalan-permisalan. Halalkanlah apa yang

dihalalknnnya dan haramkan qpa yang dihtaramknnnya. Kerjaknn apa

yang diperintahkan kepadamu dan berhentilah mengerjakan

larangan. Ambillah pelajaran dari permisalan'permisalannya.

Amalkan yang muhkamnya dan berimanloh lcepada mutasyabihnya.

Kataknnlaih "Kami beriman kepadanya, semuanya dari sisi Tuhan

knmi".). Diriwayatkan Abu Daud dan selainnya.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Hadits ini tidak akurat, karena ia

adalah riwayat Abu Salamah bin Abdurrahman dari Ibnu Mas'ud,

padahal dia tidak bertemu Ibnu Mas'ud. Hadits ini ditolak pula oleh

sejumlah pengikut aliran rasionalis, di antaranya Abu Ja'far Ahmad

bin Abi Imran. Saya (ibnu Haja$ katakan, Ath-Thabari telah

menyebutkan penjelasan sangat panjang -di awal kitab tafsimya-

untuk menolak mereka yang mengatakan hal itu. Kesimpulannya,

mustahil berkumpul pada satu kata ketujuh macam hal tersebut. Akan

tetapi hadits ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim.

Hanya saja sikap men-shahih-kan hadits ini perlu ditinjau kembaii,

karena sanadnya terputus antara Abu Salamah dan Ibnu Mas'ud. Al

Baihaqi meriwayatkan dari jalur lain dari Az-ZuJui dari Abu Salamah

Secara mursal, hanya saja dia berkata, "Ini adalah riwayat mursal

yang bagus." Kemudian dia berkata, "Jika shahih, maka makna sabda

beliau SAW dalam hadits ini, 'tujuh huruf, yakni tujuh macam,
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sebagaimana ditafsirkan dalam hadits itu sendiri. Namun maksudnya

bukan 'tujuh huruf yang disebut-sebut dalam hadits-hadits terdahulu,

sebab redaksi hadits-hadits tersebut tidak dapat dipahami dalam

konteks hadits ini. Bahkan maksudnya sudah jelas, yaitu satu kata bisa

dibaca dengan dua, tiga, sampai sepuluh macam, untuk memudahkan.

Sementara satu hal tidak mungkin menjadi haram dan halal dalam satu

kondisi."

Abu Ali Al Ahwazi dan Abu Al Ala' Al Hamadani berkata,

"Kata'pencegahan, perintah...', sesungguhnya adalah permulaan

kalimat baru, yakni ia adalah pencegahan... maksudnya Al Qur'an,

bukan sebagai penafsiran 'tujuh huruf . Hanya saja sebagian

menyimpulkan seperti di atas, karena adanya kesamaan dari segi

jumlah. Pandangan ini dikuatkan oleh jalur lain yang menyebutkan,

'sebagai pencegahan, sebagai perintah...', yakni Al Qur'an turun

dengan sifat-sifat seperti ini dari tujuh pintu."

Menurut Abu Syamah, kemungkinan penafsiran tersebut

berkenaan dengan 'pintu-pintu', bukan 'huruf-huruf. Maksudnya, ia

tujuh pintu dari tujuh pintu perkataan dan pembagian-pembagiannya.

Allah telah menurunkan Al Qur'an dalam tujuh kelompok ini, dan

tidak dicukupkan pada satu kelompok saja seperti kitab-kitab lainnya.

Saya (Ibnu Hajar) berkata, di antara perkara yang memperjelas bahwa

lafazh 'pencegahan, perintah...' dan seterusnya, bukan sebagai

tafsiran bagi 'huruf-huruf, adalah riwayat Imam Muslim dari Yunus,

dari Ibnu Syihab, yang disebutkan setelah hadits Ibnu Abbas pertama

di kedua hadits bab ini, dimana Ibnu Abbas berkata, "Sampai

kepadaku bahwa huruf-huruf yang tujuh itu berkenaan dengan satu

perkara, tidak berselisih dalam halal dan haram'"

Abu Syamah berkata, "Para ulama salaf berbeda pendapat

tentang'tujuh huruf yang digunakan Al Qur'an. Apakah ia terkumpul

pada mushhaf yang ada saat ini, atau tidak ada, kecuali satu huruf

saja? Ibnu Al Baqillani cenderung menguatkan pendapat pertama.

Sementara Ath-Thabari dan sekelompok ulama secara tegas memilih
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pendapat kedua, dan inilah yang kuat. Ibnu Abi Dawud meriwayatkan

dalam kitab Al Mashahif dari Abu Ath-Thahir bin Abu As-Sarh, dia

berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Uyainah tentang perbedaan

bacaan orang-orang Madinah dan Irak, apakah ia adalah huruf-huruf
yang tujuh?" Dia menjawab, "Tidak, hanya saja huruf-huruf yang

tujuh, seperti kata halumma, ta'oal, dan aqbil;mana saja yang engkau

ucapkan maka telah mencukupi bagimu." Dia berkata, "Ibnu Wahb
juga mengatakan kepadaku seperti itu."

Namun yang benar, ?pd yang dikumpulkan dalam mushhaf,

maka itulah yang disepakati dan dipastikan diturunkan serta ditulis
atas perintah Nabi SAW. Di dalamnya terdapat sebagian perkara yang

diperselisihkan tentang huruf-huruf yang tujuh, bukan semuanya,

seperti tercantum dalam mushhaf Al Makki pada akhir surah Al
Bara'ah, ]u#t' g f €f dan pada mushhaf yang lain tidak

mencantumkan kata b-. O"*ikian juga perbedaan pada beberapa

mushhaf dalam hal pencantuman huruf waw, ho', lam, dan sepertinya.

Hal ini dipahami bahwa Al Qur'an turun dengan kedua hal tersebut

sekaligus. Lalu Nabi SAW memerintahkan dua orang dan meny.uruh

masing-masing mereka menulis satu bentuknya, atau

memberitahukannya kepada satu orang dan memerintahkan agar

ditulis dalam dua bentuk.

Adapun hal-hal selain itu yang tidak sesuai dengan tulisan dalam

Al Qur'an, maka termasuk bacaan-bacium yang diperbolehkan, untuk

mempermudah, tetapi ketika kondisi ini menghantarkan kepada

perselisihan 
-seperti 

di masa Utsman-hingga mereka mengafirkan

satu sama lain, maka mereka lebih memilih untuk mencukupkan pada

satu lafazh dalam penulisannya.

Ath-Thabari berkata, sikap sahabat yang mencukupkan satu

macam saja. sama dengan orang yang memilih satu perkara dari

beberapa perkara yang dibolehkan, sebab perintah kepada mereka

untuk membaca menurut versi-versi tersebut bukan suatu kewajiban,
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bahkan sekadar keringanan. Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalil pendapat

ini adalah sabda Nabi SAW dalam hadits di atas, "Bacalah oleh kalian
apa yang mudah darinya." Ath-Thabari menguatkan pendapat ini dan

membahasnya secara panjang lebar serta melemahkan pendapat yang

menyelisihinya.

Kemudian pendapat Ath-Thabari disetujui sebagian ulama,

diantara mereka adalah Abu Al Abbas bin Ammar dalam kitab Syarh

Al Hidayah. Dia berkata, "Pendapat paling benar dan menjadi

pegangan adalah apa yang dibaca saat ini merupakan sebagian huruf-
huruf yang tujuh 

-yang 
diizinkan untuk digunakan membaca Al

Qur'an- bukan keseluruhannya. Barometernya adalah apa yang

sesuai penulisan dalam mushhaf. Adapun yang menyelisihinya seperti,
"'dt fti e"$r"r.y*itW oldan'Jairt yt'|J-j,8 st. maka ia

termasuk bacaan-bacaan yang ditinggalkan, jika sanad riwayatnya
shahih. Lalu akurasi sanad tidak juga cukup menunjukkan ia adalah

bagian Al Qur'an. Apalagi kebanyakan di arfiaranya memiliki
kemungkinan sebagai penakwilan yang digandeng dengan ayat,

sehingga timbul dugaan ia termasuk ayat.

Al Baghawi berkata dalam Syarh As-Sunnah, "Mushhaf yang

kemudian dibakukan adalah versi bacaan terakhir yang dikemukakan

Rasulullah SAW. Utsman pun memerintahkan menuliskannya dalam

rnushhaf-mushhaf, lalu dia melenyapkan selainnya untuk memutus

mata rantai perselisihan, maka apa yang menyelisihi tulisan dalam

mushhai dinilai mansukh (dihapus) dan telah diangkat, seperti ayat-

ayat lain yang dihapus dan diangkat. Tidak ada hak bagi seseorang

untuk mengucapkan suatu lafazh diluar apa -yang terdapat dalam

tulisan mushhaf sekarang. "

Abu Syamah berkata, "Sebagian orang mengira qira'ah yang

tujuh saat ini adalah yang dimaksud oleh hadits tentang tujuh huruf.

Sungguh dugaan ini menyelisihi ijma' ulama." Lalu Ibnu Ammar

berkata, "Sungguh pembuat qira'ah yang tujuh ini telah melakukan

perbuatan tidak terpuji. Alangkah baiknya sekiranya ia mengurangi

756 - FATITUL BAARI



dari angka tujuh atau melebihkannya agar tidak menimbulkan syubhat

(kerancuan)." Dia menyebutkan juga bahwa sikap seorang Imam yang

hanya mengajarkan dua qira'ah menyebabkan seseorang menyalahkan

qira'ah ketiga. Padahal mungkin qira'ah ketiga itu yang lebih

masyhur, lebih shahih, dan lebih unggul. Mungkin sebagian orang

yang tidak paham bisa berlebihan dan menyalahkannya atau bahkan

mengafirkannya.

Abu Bakar bin Al Arabi berkata, "Tujuh qira'ah yang ada ini

bukan sesuatu yang final sehingga qira'ah lain tidak diperbolehkan,

seperti qira'ah Abu Ja'far, Syaibah, Al A'masy, dan yang lainnya,

bahkan mereka itu setaraf dengan para pemilik qira'ah yang tujuh,

atau bahkan setingkat lebih tinggi." Demikian juga dikatakan para

ulama lainnya, seperti Makki bin Abu Thalib, Abu Al Alla' Al
Hamadani, dan selain mereka di antara Imam dalam bidang qira'ah.

Abu Halyan berkata, "Dalam kitab Ibnu Mujahid dan

pengikutnya tidak ada qira'ah-qira'ah yang masyhur, kecuali sedikit

sekali. Perhatikanlah, qira'ah Abu Amr Al Ala' telah dinukil 17

periwayat masyhur -Lalu dia menyebutkan nama-nama mereka-
sedangkan kitab Ibnu Mujahid hanya mengutip riwayat dari Al Yazidi.
Kemudian dari Al Yazidi sendiri terdapat 10 periwayat yang masyhur.

Bagaimana sehingga hanya dicukupkan pada qira'ah As-Susi dan Ad-

Dauri, padahal keduanya tidak memiliki kelebihan dibanding lainnya,

karena semuanya bersekutu dalam keakuratan, hafalan, dan sumber

penerimaan." Dia juga berkata, "Aku tidak mengetahui sebab perkara

ini, kecuali minimnya ilmu, maka mereka itu mencukupkan pada

qira'ah yang tujuh. Lalu, generasi sesudah mereka merasa cukup

dengan yang sedikit dari qira'ah tujuh tersebut." Abu Syamah berkata,

"Apa yang disandarkan kepada Ibnu Mujahid bukan menjadi

keinginannya, padahal dia telah menyalahkan mereka yang

menisbatkan hal itu kepadanya, bahkan Abu Thahir bin Abi Hasyim

(sahabat Ibnu Mujahid) telah berupaya sungguh-sungguh menolak
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mereka yang menisbatkan kepadanya, bahwa maksud qira'ah yang

tujuh adalah'tujuh huruf yang tercantum dalam hadits."

trbnu Abi Hisyam berkata, "Latar belakang perbedaan qira'ah

yang tujuh dan selainnya adalah bahwa setiap negeri yang dikirimi
mushhaf, di sana terdapat sahabat yang menjadi acuan bacaan A1

Qur'an di negeri tersebut. Sementara mushhaf-mushhaf yang dikirim
tidak memiliki titik maupun tanda baca." Dia melanjutkan, "Maka

setiap negeri membacanya sesuai apa yang mereka dengar sebelumnya

selama terdapat kesamaan dengan tulisan dan meninggalkan apa yang

menyelisihi tulisan, sebagai realisasi ketaatan terhadap perintah

Utsman yang telah disetujui para sahabat, karena mereka melihat

perbuatan itu lebih berhati-hati dalam memelihara kemurnian Al
Qur'an. Dari sinilah timbul perbedaan bacaan di antara para ahli Al
Qur'an di berbagai negeri, meskipun mereka telah berpegang dengan

salah satu huruf yang tujuh."

Makki bin Abu Thalib berkata, "Qira'ah-qira'ah yang biasa

digunakan membaca Al Qur'an saat ini dan periwayatannya terbukti

shahih dari para Imam, ia adalah satu bagian dari 'tujuh huruf yang

dengannya Al Qur'an diturunkan." Selanjutnya, dia menyebutkan

seperti keterangan terdahulu. Dia berkata, "Adapun dugaan bahwa

qira'ah para ahli qira'ah seperti Nafi', Ashim, dan lain-lain, adalah

'huruf-huruf yang tujuh' sebagaimana terdapat dalam hadits, maka ini
adalah kekeliruan besar." Lalu dia berkata, "Konsekuensi dugaan ini,
bahwa apa yang keluar dari qira'atr yang tujuh, meski dinukil secara

akurat dari para Imam serta sesuai dengan tulisan mushhaf, maka

tidak dianggap sebagai Al Qur'an. Tentu saja ini adalah kekeliruan

besar, sebab mereka yang menyusun tentang qira'ah-qira'ah ini

-seperti 
Abu Ubaid Al Qasim bin Salam, Abu Hatim As-Sijistani,

Abu Ja'far Ath-Thabari, Ismail bin Ishak, dan Al Qadhi- telah

menyebutkan n rma-nama ahli qira'ah yang sangat banyak, selain para

pemilik tujuh qira'ah yang ada."
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Saya (Ibnu Hajar) berkata, Abu Ubaidah dalam kitabnya hanya

menyebutkan 15 orang, dari setiap negeri sebanyak 3 orang. Dari

Makkah dia menyebutkan Ibnu Katsir, Ibnu Muhaishin, dan Humaid

Al A'raj. Dari Madinah; Abu Ja'far, Syaibah, dan Nafi'. Dari Bashrah;

Abu Amr, Isa bin Umar, dan Abdullah bin Abu Ishaq. Dari Kufah;

Yahya bin Watsab, Ashirn, dan Al A'masy. Dari Syam; Abdullah bin

Amir dan Yahya bin Al Harits. Lalu dia berkata, "Aku lupa nama

orang ketiga." Dia tidak menyebutkan Hamzah dan Kisa'i di antara

ahli qira'ah Kufah. Bahkan dia berkata, "Mayoritas ulama Kufah -
diluar tiga orang itu- berpegang pada qira'ah Hamzah, tetapi tidak

semua mereka." Dia berkata pula, "Adapun Al Kisa'i memilih qira'ah

yang mana saja. Dia mengambil sebagian qira'ah dari ulama Kufah

dan meninggalkan sebagiannya." Lalu dia berkata setelah

menyebutkan nama-nama yang dinukil dari mereka bacaan para

sahabat dan tabi'in, "Mereka itulah yang telah menjadi sumber, meski

yang dominan pada mereka adalah fikih dan hadits." Dia berkata,

"Kemudian tampil sesudah mereka orang-orang yang masih muda.

Hanya saja mereka mengkhususkan diri mempelajari bacaan Al

Qur'an dan bersungguh-sungguh menuntut ilmu tentang itu. Akhimya,

mereka menjadi para Imam karena disiplin tersebut, dan orang-orang

pun menjadikan mereka panutan." Seterusnya dia menyebutkan nama-

niuna mereka.

Adapun Abu Hatim menyebutkan 22 orang, tetapi tidak

memasukkan Ibnu Amir, Hamzah, dan Al Kisa'i di antara mereka.

Sedangkan Ath-Thabari menyebutkan 12 orang dalam kitabnya.

Makki berkata, "Manusia di awal tahun ke-200 H di Bashrah

mengikuti qira'ah Abu Amr dan Ya'qub, di Kufah mengikuti qira'ah

Hamzah dan Ashim, di Syam mengikuti qira'ah Ibnu Amir, di

Makkah mengikuti qira'ah Ibnu Katsir, di Madinah mengikuti qira'ah

Nafi', dan keadaan terus berlangsung demikian. Ketika masuk awal

tahun 300 H, Ibnu Mujahid mengukuhkan nama Al Kisa'i dan

menghapus Ya'qub." Dia berkata, "Sebab pembatasan pada tujuh
qira'ah, padahal di antara para Imam qira'ah terdapat orang-orang



yang lebih tinggi kedudukannya dibanding yang tujuh ini adalah

bahwa para periwayat dari para Imam sangatlah banyak, dan ketika

semangat menurun mereka pun mencukupkan --di antara bacaan yang

selaras dengan tulisan mushhaf- pada apa yang mudah dihapal dan

menjadi patokan bacaan. Akhirnya, mereka memperhatikan siapa

yang sangat masyhur dalam hal kepercayaan, amanah, dan masa

waktu yang dihabiskan dalam mempelajari qira'ah, serta disepakati

untuk dijadikan sumber, maka mereka memilih dari setiap negeri satu

orang Imam. Namun, mereka tidak juga meninggalkan apa yang

dinukil dari Imam lainnya, seperti qira'ah Ya'qub, Ashim Al Jahdari,

Abu Ja'far, Syaibah, dan selain mereka."

Dia juga berkata, "Di antara mereka yang memilih qira'ah-

qira'ah seperti halnya Al Kisa'i adalah Abu Ubaid, Abu Hatim, Al

Mufadhdhal, Abu Ja'far Ath-Thabari, dan lainnya. Hal itu sangat jelas

dalam karangan-karangan mereka. Ibnu Jubair Al Makki 
-yang

hidup sebelum Ibnu Mujahid- telah rnenyusun kitab dalam hal

bacaan Al Qur'an dan mencukupkan pada lima macam qira'ah yang

dia pilih satu imam dari setiap negeri. Hanya saja dia mencukupkan

pada lima macam qira'ah karena mushhaf-mushhaf yang dikirim

Utsman ke setiap negeri itu adalah lima mushhaf. Namun, dikatakan

bahwa Utsman mengirim tujuh mushhaf. Lima yang telah disebutkan,

satu lagi ke Yaman, dan satu ke Bahrain, tetapi kami tidak mendengar

berita tentang kedua mushhaf ini. Ibnu Mujahid dan selainnya

bermaksud mengabadikan jumlah mushhaf-mushhaf tersebut, maka

mereka mengganti dua ahli qira'ah dari selain Bahrain dan Yaman

untuk mencukupkan jumlah menjadi tujuh. Akhirnya, terjadilah

kesesuaian dengan jumlah yang disebutkan dalam hadits, yaitu Al

Qur'an diturunkan dalam tujuh huruf. Timbullah kerancuan bagi yang

tidak mengetahui duduk persoalan dan kurang teliti, bahwa maksud

qira'ah yang tujuh adalah huruf yang tujuh. Terlebih lagi merebak

penggunanaan 'huruf dengan arti 'bacaan'. Mereka berkata, 'Dia

membaca menurut huruf Nafi', huruf Ibnu Katsir...'. Maka dugaan

yang keliru itu pun semakin menguat. Padahal persoalan tidak seperti
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yang mereka duga. Dasar yang menjadi pegangan di kalangan para

Imam dalam hal qira'ah adalah diterima semua yang sanad-nya shahih

dari sisi penerimaan langsung, selaras dengan tinjauan bahasa, dan

sesuai dengan tulisan mushhaf. Mungkin sebagian menambahkan satu

dasar lagi, yaitu disepakati. Maksud 'disepakati' seperti dikatakan

Makki bin Abi Thalib, adalah apa yang mendapat persetujuan para

pakar qira'ah Madinah dan Kufah, terlebih lagi jika disepakati oleh

Nafi' dan Ashim." Dia berkata, "Mungkin yang mereka maksud

'kesepakatan, adalah apa yang disepakati ulama dua kota haram."

Dia berkata, ,'Sanad qira'ah yang paling shahih adalah qira'ah

Nafi' dan Ashim. sedangkan yang paling fasih adalah Abu Amr dan

Al Kisa'i. Ibnu As-Sam'anir6 berkata di kitab Asy-Syafi, 'Berpegang

pada qira'ah yang tujuh di antara para ahli qira'ah tanpa menyertakan

selain mereka tidak didukung oleh atsar maupun sunnah."

Dia berkata, "Ijlama selainnya menyusun juga dalam hal qira'ah

yang tujuh, lalu disebutkan sejumlah riwayat mereka, tetapi tidak

ditemukan dalam kitabnya. Maka tidak ada seorang pun yang

mengatakan tidak boleh membaca Al Qur'an berdasarkan qira'ah

tersebut hanya karena mushhafnya tidak mencantumkannya."

Abu Al Fadhl Ar-Razi berkomentar dalam kitabnya Al Lawa'ih

setelah menyebutkan syubhat yang karenanya orang-orang dungu

mengira 'huruf para Imam yang tujuh' adalah 'huruf yang disinyalir

dalam hadits, dan bahwa para Imam sesudah Ibnu Mujahid

menjadikan delapan atau sepuluh qira'ah karena hal tersebut. Dia

berkata, "Aku menelusuri atsar meteka karena syubhat tersebut, maka

aku katakan bahwa sekiranya seorang Imam ahli qira'ah memilih

beberapa huruf, lalu dia mem-bentangkan jalan bagi siapa yang ingin

memilih, maka hal itu tidak keluar dari huruf yang tujuh'"

Al Kawasyi berkata, "Semua yang shahih sanadnya, selaras

dengan tinjauan bahasa Arab, dan sesuai dengan tulisan dalam

'u Dalam naskah lain, "Ismail berkata. . . "
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mushhaf Al Imam, maka ia rnasuk dalam lingkup 'tujuh huruf yang

sebutkan secara tekstual dalam hadits. Di atas dasar ini, dibangun

pandangan yang membolehkan menerima qira'ah-qira'ah baik dari

qira'ah yang tujuh, ataupun qira'ah yang tujuh ribu. Jika salah satu

syarat itu tidak terpenuhi maka ia dianggap sycdz-"

Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya memperpanjang pembahasan ini

karena asumsi yang timbul pada masa-masa terakhir ini, bahwa

qira'ah yang masyhur hanya terbatas pada seperti kilab At-Taisir darr

Asy-Syathibiyah. Para lmam dalam disiplin ini pun telah mengingkari

siapa yang berasumsi seperti itu, seperti Abu Syamah dan Abu

Hayyan. Ulama terakhir yang dengan lantang menyuarakan hal ini

adalah As-Subki dalam kitabnya Syarh Al Minhai, ketika berbicara

tentang qira'ah syadz (ganjil). Dia berkata, "Sejumlah fuqaha

menegaskan bahwa selain qira'ah yang tujuh dianggap syadz (ganjil).

Hal ini mereka katakan atas dugaan yang keliru bahwa qira'ah yang

masyhur terbatas pada qira'ah yang tujuh. Padahal yang benar,

qira'ah diluar yang tujuh terdiri dari dari dua bagian: Pertama, apa

yang menyelisihi tulisan dalam mushhaf, maka tidak diragukan lagi

bahwa ia bukan Al Qur'an. Kedua, apa yang tidak menyelisihi tulisan

dalam mushhaf, dan ini juga terbagi pada dua bagian lagi, yaitu;

Pertama, apa yang dinukil melalui jalur gharib, maka dikaitkan

kepada hukum bagian pertama. Kedua, apa yang masyhur di kalangan

para Imam dalam disiplin ilmu qira'ah, baik dahulu maupun sekarang,

maka yang seperti ini tidak ada alasan untuk melarangnya, seperti

qira'ah Ya'qub, Abu Ja'far, dan selain keduanya." Kemudian dia

menukil perkataan Al Baghawi seraya berkomentar, "Dia lebih patut

untuk dijadikan pegangan dalam hal itu, sebab dia seorang ahli fikih,

ahli hadits, dan ahli qira'ah" lalu dia berkata, "Perincian seperti ini

juga berlaku pada riwayat-riwayat tentang qira'ah yang tujuh, karena

dinukil dari mereka sejumlah qira'ah yang dianggap syadz, yaitu

qira'ah yang tidak dinukil kecuali dari jalur gharib (asing), meski ia

berasal dari qira'ah seorang yang masyhur." Pernyataan serupa

dikemukakan juga oleh Abu Syamah.
':. 

,
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Apabila kami mengatakan bahwa qira'ah yang shahih

dinisbatkan kepada mereka dan bersumber dari mereka, maka tidak

berkonsekuensi bahwa semua yang dinukil dari mereka memiliki sifat
seperti ini. Bahkan di dalamnya terdapat yang lemah, karena keluar

dari rukun yang tiga. Oleh karena itu, anda saksikan kitab-kitab para

penulis berbeda dalam perkara tersebut, maka yang menjadi pegangan

adalah berdasarkan ketentuan yang telah disepakati.

Saya belum menemukan keterangan --dalam satu jalur pun dari

hadits Umar- khusus tentang huruf yang diperselisihkan oleh Umar
dan Hisyam, dalam surah Al Furqaan. Sebagian mengklaim -
sebagaimana dikatakan Ibnu At-Tin- bahwa tidak ada dalam surah

ini perkara yang diperselisihkan oleh para ahli qira'ah, dan sedikit

menyalahi tulisan dalam mushhaf, selain firman-Nya, tit- W.,yi
(dan dijadikan padanya penerang). Sebagian membaca, 8') yang

merupakan bentuk jarnak dari kata t+t-. Lalu dia berkata, "Adapun

perbedaan lainnya dalam surah ini tidak keluar dari tulisan dalam
mushhaf."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Abu Umar bin Abdul Ban telah
melakukan penelitian serius tentang apa yang diperselisihkan para ahli
qira'ah dalam surah tersebut, dari sejak z.arnan sahabat maupun
generasi sesudahnya. Saya akan menyebutkan hasil penelitiannya. Hal
ini juga menjadi sanggahan atas pernyataan Ibnu At-Tin pada tujuh
tempat atau lebih. Adapun ayat-ayatyang diperselisihkan adalah:

Pertama, firman Allah, owl"Tlr JJ *it'!sg (Maha suci Allah

yang telah menurunkan Al Furqan), Abt Al Jauza' dan Abu As-
Sawwar membacany a, Jli.

Kedua, firman Allah, :* 'b 
(kepada hamba-Nya), Abdullah

bin Az-Zubair dan Ashim Al Jahdari membacanya, or(, ,p (repada
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hamba-hamba-Nya), sedangkan Hulaimah dan Abu Nahik

membacanyu, :Y ub (lrepada hambo-Nya).

Ketiga, firman Allah, r4;h d)\t't i tTAi furrrka berkata

dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang dia menulisknnnya).

Thalhah bin Musharif --{an diriwayatkan juga dari Ibrahim An-

Nakha'i- membacanyu, $t @itutiskannya), yakni dalam bentuk

kata kerja pasif. Namun, bila bacaan dimulai dari kata ini, maka

bagian awalnya diberi tanda dhammah.

Keempat, firman Allah, l't4Ui (malaikat maka menjadi).

Ashim Al Jahdari, Abu Al Muwatakkil, dan Yahya bin Ya'mar

membacanya, yakni li3if aiu.ri tanda dhammahpada huruf akhir.

Kelima,firman Allah, ,*'rl'O*ii (atau ada baginya surga).

Al A'masy dan Abu Hushain membacany^'o'k.

Keenam, firman Allah, q,y'U (makan darinya). Para ulama

Kufah :kecuali Ashim- membacanya"'Fi'ti (kami makan).Demikian

pula dinukil dalam lr,ttab Al Kamil dari Al Qasim dan Ibnu Sa'ad serta

Ibnu Miqsam.

Ketujuh, firman Allah, tj'rji U W-i @an dia meniadikan

bagimu istana-istana), Ibntt Katsir, Ibnu Amir, serta Humaid, dan

diikuti Abu Bakar serta Syaiban, dari Ashim, belitu pula Mahjub dari

Abu Amr serta Warsy, dengan lafazh, JitnJ. Adapun ahli qira'ah

lainnya 
"ff-r,bahwa 

ia diikutkan kepada posisi kataja'ala, ada juga

yang mengatakan karena ia disatukan (idhgham) dengan huruf

sesudahnya. Hal ini sesuai dengan metode Abu Amr bin Al Alla'.

Sementara itu, Umar bin Dzar, Ibnu Abi Ablah, Thalhah Ibnu

Sulaiman, dan Abdullah bin Musa memberi tanda fathah pada huruf

lam tersebut. Al Farra' menyebutkan juga bacaan ini sebagai sesuatu

yang diperbolehkan atas dasar ada kata'in'yang disisipkan, walaupun
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dia tidak menukilnya. Adapun Ibnu Al Jinni dengan tegas

melemahkannya.

Kedelapan firman Allah, $3 rStk 6empat yang sempit),Ibilr

Katsir, Al A'masy, Ali bin Nashr, dan Maslamah bin Muharib

membacanyatanpa tosydid (W). Hal ini dinukil juga oleh Uqbah bin

Yasar dari Abu Amr.

Kesembilan, firman Allah, &rt faiUrlenggu), Ashim Al Jahdari

dan Muhammad bin As-Sumaifa' membacany u, o i:fi .

Kesepuluh, firman Allah, L:* ftebinasaan), kedua orang itu

membacanya$y.

Kesebelas, firman Allah, 'e"}J {F"i @ada hari Kami

mengumpulkan mereka), Ibnu Katsir dan Hafsh, dari Ashim, Abu

Jdfar, Ya'qub, Al A'raj, dan Al Jahdari, begitu pula Al Hasan,

Qatadah, dan Al A'masy -terlepas dari perbedaan mereka-

membacanya'i'p,;" sedangkan Al A'rajl7 membacanya iilij. tUnu

Jinni berkata, "Ia cukup kuat dari segi analogi, tetapi tidak dipakai.

Kedua belas, firman Allah, ar iriS f Oi*"61@an apa yang

merelrs sembah selain Allah),Ibnu Mas'ud, Abu Nahik, dan Umar bin

Dzar membacanya, 6)ti oi:*"61 @pa yang mereka sembah selain

Kami).

Ketiga belas, firman Allah, J'fi @aka dia berkata), Ibnu Amir,

Thalhah Ibnu Musharril Salam, Ibnu Hassan, Thalhah bin Sulaiman,

dan Isa bin Umar, begitu pula Al H*?u, fan Qatadah -terlepas 
dari

perbedaan keduanya- membacanya, Ji1-Li1 dan hal ini diriwayatkan

juga dari Abdul Warits, dari Abu Amr.

'' Dalam naskah lain tertulis'Al A'masy'.
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Keempat belas, firman Allah, ,4" 015 6 (tidaklah patut), Abu

Isa Al Aswari dan Ashim Al Jahdari membacanyu, #- og 6.

Kelima belas, firman Allah, ry'Ot funtuk Kami jadiknn), Abu

Ad-Darda', Zaid binTsabit, Al Baqir dan saudara yangbernama Zaid,

Ja'far Ash-Shadiq, Nashr bin Alqamah, Makhul, Syaibah, Hafsh Ibnu

Humaid, Abu Ja'far Al Qari', Abu Hatim As-Sijistani, Az-Za'farani -
diriwayatkan juga dari Mujahid- Abu Raja', dan Al Hasan,

membacanya .t-r;6 yakni dalam bentuk kata kerja pasif. Namun, hal

ini diingkari Abu Ubaid. Sementara Al Farra' mengklaim bacaan ini

hanya dinukil Abu Ja'far.

Keenam belas, firman Allah, i'iiS ',-Jiit 6ungguh mereka

mendustakan knmu). Al Qurthubi meriwayatkan bahwa kata ini dibaca

juga tanpa tasydid ii."g.
Ketujuh belas, firman Allah, 3;'k r 'u,, (apa yang kamu

lratakan),Ibnu Mas'ud, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Al A'masy, Humaid

bin Qais, Ibnu Juraij, Umar bin Dzar, Abu Haiwah membacanya, Q
olJ4.

Kedelapan belas, firman Allah, o'tl**"' i(tiaaUah mereka

mampu), menurut riwayat mayoritas dari Hafsh bahwa dia menukil

dari Ashim , o'.ti*e-S w 6iarUoh kalian mampu),. Demikian juga

bacaan Al A'masy, Thalhah bin Musharrif, dan Abu Haiwah.

Kesembilan belas, firman Allah, fry.e * U: giapa yang

zhalim di antara kamu Kami rasalan padanya), dibaca, 'ii:- @io

rasalran padanya).

Kedua puluh, firman Allah, "#\\l (tcecuati sesungguhnya

mereka), dibaca ;-iSf yacni diberi tanda fathah pada huruf hamzah,
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asalnya adalah;$l namun kemudian huruf lam dihap,us. Hal ini dan

yang sebelumnya dinukil dari kitab I'rab As-Samin.

Kedua puluh satu, ftmanAllah, o'#-t (dan merekn berjalan),

Ali, Ibnu Mas'ud dan anaknya Abdurrahman, Abu Abdurrahman As-

Salami, membaca dengan tanda 'fathah' pada huruf 'mim' dan 'tasydid'

pada huruf 'syin' (.f3,!i,ij) disertai penjelasan pelaku dan objeknya.

Kedua puluh dua, ftrmanAllah, t|]-in; tfi- (sesuatu yang

ditinggalkan), Al Hasan, Adh-Dhahhak, Qatadah, Abu Raja', dan Al
A'masy membacanya, l'1J,$, dan ini merupakan salah satu dialek.

Sementara Abu Al Baqa' meriwayatkannya, fV; dari sebagian ulama

Mesir, tetapi saya belum melihat orang yang menukilnya sebagai salah

satu qira'ah.

Kedua puluh dua, frmanAllah, 'ry. tr-i @oda hari terbelah),

para ulama Kufah, Abu Umar, Al Hasan (dalam riwayat masyhur

darinya), Amr bin Maimun, Nu'aim bin Maisarah, membaca tanpa

tasydid. Adapun yang lainnya membaca dengan tosydid. Mereka

disetujui Abdul Warits dan Mu'adz, dart Abu Amr. Demikian juga

Mahmud serta Al Himshi (dari kalangan ulama Syam) dalam nukilan

Al Hudzali.

Keduo putuh tiga, firmanAllah, i3fi6Jt'ii ;-Jt (dan malaiknt

diturunkan), mayoritas ulama membacany u'lll semantara Kharijah

bin Mush'ab, dari Abu Amr --{iriwayatkan pula dari Mu'adz Abu

Hulaimah-membacanyu J/. Kata dasarnya adalah 'e-!,ilit J#
namun kemudian dihapus untuk mempermudah. Kemudian Abu
Raja', Yahya bin Ya'mur, Umar bin Dzar -diriwayatkan juga dari

Ibnu Mas'ud- dan dinukil Ibnu Miqsam dari Al Makki, serta dipilih
Al Hudzali, a-3ilit ,JiJ fuenurunkan malaikat), maka kata malaikat

berkedudukan sebagai objek. Adapun Janah bin Hubaisy dan Al
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Khifaf dari Abu Amr membacanya, 'ulitl'J Jts @alaikat turun),

maka kata 'malaikat' berkedudukan sebagai subjek. Kemudian

diriwayatkan juga dari Al Khifaf dalam bentuk kata kerja pasif.

Adapun Ibnu Katsir -{alam riwayat masyhur darinya- dan Syu'aib,

dari Abu Amr membacanya, a-!r:*at i:# (Kami menurunkan

malaikat). Harun dari Abu e*, *.*tacanya '*il*lt'J'V 
@alaikat

menurunkan), yah.ni menurunkan apa yang diperintahkan padanya.

Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab sama sepertinya, tetapi diberi tanda

fathah pada huruf zai. Abu As-Simal dan Abu Al Asyhab membaca

seperti bacaan yang masyhur dari Ibnu Katsir, tetapi diberi huruf alif
di awalnya. Dinukil juga darinya seperti itu tetapi diberi tanda

dhammah dan tasydid di awalnya. Kemudian dinukil darinya 'i"p

Kedua puluh empat, firman Allah, 'ciiiSr ,$rj- (aduhai

alanglrah bailcnya s:ekiranyo aku menjadikan), Abu Amr membaca

dengan memberi/a thah padaya'terakhir dari kata *f .

Kedua puluh lima, firman Allah, ,*i 6- (aduhai celakanya), Al

Hasan membacany" *j.
Kedua puluh enam, firman Allah, fl;Jirit €'j o\gesungguhnya

knumku menjadikan), Abu Amr, Rauh, dan ulama Makkah --*ecuali
riwayat Ibnu Mujahid dari Qunbul- membacanya dengan tanda

fathahpada huruf ya' darikata q'i.
Kedua pulah tujuh, firman Allah, 'r>Ili). (untuk kami kukuhkan),

Ibnu Mas'ud membaca dengan huruf ya' sebagai ganti nun. Demikian
juga diriwayatkan dari Humaid Ibnu Qais, Abu Hushain, dan Abu

Imran Al Juni.

Kedua puluh delapan, firman Allah, 'itf;:r :t (Kami

membinasakan mereka), Ali dan Maslamah bin Muharib
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membacany ",'e) t'-t (ke duanya memb inas akan mer e ka), sementara

dari Ali tanpa huruf 'nun'. Pernbicaraan ini ditujukan pada Musa dan

Harun.

Kedua puluh sembilan, firman Allah, flii $O56an Aad serta

Tsamud), Hamzah, Ya'qub, Hafsh membaca kata ;.J tanpa sharf

(yakni tidak menerima kasrah dan tanwin).

Ketiga puluh, firman Allah, 'c,t:*)t (menghujani), Mu'adz Abu

Hulaimah, Zaid bin Ali, dan Abu Nahik, membacanya ctpi
(dihujani), sedangkan Ibnu Mas'ud membacanya b".+)i (mereka

dihujani), lalu dinukil juga darinya, eJ]fil (Kami menghujani

mereka).

Ketiga puluh satu, firmanAllah, ,13t'r-h; (hujan membawa

keburukan), Abu As-Simal, Abu Aliyah, dan Ashim Al Jahdari

membacanyu Jpt, begitu pula dari Abu As-Samal, tetapi tanpa huruf

hamzah. Adapun Ali dan cucunya (Zainal Abidin), Ja'far bin
Muhammad bin Zainal Abidin, membacanya dengan tanda fathah pda
huruf sin dan diberi tasydid pada huruf waw tanpa hamzah. Demikian
juga bacaan Adh-Dhahhak, tetapi tanpa tasydid.

Ketiga puluh dua, frman Allah, rj;L @jekan), Hamzah, Ismail

bin Ja'far, dan Al Mufadhdhal membacanya rj'.tj., sedangkan Hafsh

memberinya tanda dhammah tanpa hamzah.

Ketiga puluh tiga, firmanAllah, ilr e^j gf' r.tai (apakah ini

yang diutus Allah), Ibnu Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab membacanya,

q llirr 6irar @ipitih Allah di antara kita).

Ketiga puluh empat, firman Allah, q ip@ari tuhan-tuhan

kami), Ibnu Mas'ud dan Ubay membacanya, q :t- ;i (dari

pe r i badatan terhadap tuhan-tuhan kami).
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Ketiga puluh lima, ftmanAllah, 4t-i;'St ;4iji (apakah

engknu memperhatikan orang yang meniadikan sembahannya), lbnrt

Mas'ud membaca dengan tanda panjang pada huruf hamzah dan

kasrah pada huruf lam disertai tanwin, dalam bentuk jamak. Adapun

Al A'raj membaca dengan tanda ftosrah pada bagian awalnya dan

tanda fathah pada huruf lam, sesudahnya alif dan ha' yang

menunjukkan jenis perempuan, dan ia adalah nama matahari.

Kemudian dinukil juga darinya dengan tanda dhammah di awalnya.

Ketiga puluh enam, firman Allah, 
"-'3 il4pakah engkau

mengira), Asy-Syami membaca dengan tandafathah padahuruf sir.

Ketiga putuh tuiuh, firman Allah, t:*t;-'yi lataukah mereka

berakal), Ibnu Mas'ud membacanya, i\:Pl"'1i lataukah mereka

melihat dengan mata hati).

Ketiga puluh delapan, firman Allah, 'P\1 *!t *j (dan Dialah

yang me nurunkan), Ibnu Mas'ud membacany a'$e (meni adikan).

Ketiga puluh sembilan, firman Allah, 7t!-) langin), Ibnu Katsir

dan Ibnu Muhaishin serta Al Hasan membacanyu ijt.
Keempat puluh, firman Allah, t:/:,J (tersebar), Ibnu Amir,

Qatadah, Abu Raja', dan Amr bin Maimun, membaca dengan tanda

sulam pada huruf syin. Lalu mereka diikuti Harun Al Awar, Kharijah

bin Mush'ab, keduanya dari Abu Amr. sementara para ulama Kufah

-selain 
Ashim- dan sekelompok ulama membaca dengan tanda

fathah pada bagian awalnya, kemudian sukun. Begini pula bacaan Al

Hasan, Ja'far bin Muhammad, dan Al Alla' bin Syababah. Adapun

Ashim mengganti huruf nun dengan Da'. Perbuatannya diikuti Isa Al

Hamadani dan Aban bin Tsa'lab. Adapun Abu Abdurrahman As-

Sulami (dalam salah satu riwayat), dan Ibnu As-Sumaifi' membaca

dengan lafazh.sy{ mengacu kepada kata .rS.
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Keempat puluh satu, ftman Allah, -',4. funtuk Kami

hidupkan dengannya), Ibnu Mas'ud membacanya, 4t )33 @ntuk kami

b angki t kan de n ganny a).

Keempat puluh dua, firman Allah, t-;S (yang mati), Abu Ja'far

membacanyaq.

Keempat puluh tiga, firman Allah, ^7:;t (Kami beri dia

minum), Abu Amr, Abu Haiwah, dan Ibnu Abi Ablah, membacanya

Wj, dan ia adalah riwayat dari Abu Amr, Ashim, dan Al A'masy.

Keempat puluh empat, firman Allah, gsti (dan manusia-

manusia), Yahya bin Al Harits membaca tanpa tasydid pada huruf
akhir. Ini juga merupakan riwayat dari Al Kisa'i, Abu Bakr bin
Ayyasy, dan Qutaibah Al Miyal, serta disebutkan oleh Al Farra'

sebagai perkara yang dibolehkan, tetapi bukan sebagai nukilan.

Keempat puluh lima, firman Allah, i{i'*',s51 6ungguh kami

t e I ah m e m al ingkanny a), Ikrimah membacan y a iAV .

Keempat puluh enam, firman Allah, f:SU, (agar mereka

mengingat), para ulama Kufah 
-kecuali 

Ashim- membacanya
t:r;1,

Keempat puluh tujuh, firman Allah, g+tLjl'i @an ini asin),

Abu Hushain, Abu Al Jauza', Abu Al Mutawakkil, Abu Haiwah, dan

Umar bin Dzar 
-serta 

dinukil Al Hudzali dari Thalhah bin Musharrif,
dan diriwayatkan dari Al Kisa'i serta Qutaibah Al Miyal-
membacanya"g+. Namun, hal ini diingkari Abu Hatim As-Sijistani.

Ibnu Jinni berkata, "Bisa saja maksudnya adalah Cl.j,laluhwuf alif

dihapus untuk mempermudah." Dia juga berkata, "Hanya saja kata g16

tidak tergolong baku."
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Keempat puluh delapan, firman Allah,

disebutkan.

yang telah

Keempat putah sembilan, firman Allah, ,-r."J3tt ff'|t @r-

Rahman, mintalah dengannya), Zaid bin Ali memberi tanda knsrah

pada huruf nun atas dasar ia adalah sifat bagi kata 'wahyu' yang

disebutkan sebelumnya. Adapun Ibnu Ma'dan memberi tanda fathah
karena dalam konteks pujian.

Kelima puluh, firman Allah, *.'JLtt (mintalah dengannya), para

ulama Makkah, Al Kisa'i, Khalaf, Aban bin Yazid, dan Ismail bin
Ja'far --dan diriwayatkan dari Abu Amr dan Nafi'- membacanya,

y),F tanpa htxuf hamzah.

Kelima puluh satu, firman Allah, Li:;U Q.fterhadap apo yang

engkau perintahkan kepada lcami), para ulama Kufah mengganti huruf
ra' dengan huruf ya', namun terjadi perbedaan riwayat dari Hafsh.

Sementara Ibnu Mas'ud membacanya a S'rlii t J.

Kelima puluh dua, firman Allah, 67tr" 6ebagai penerong), para

ulama Kufa selain Ashim membacanya, Vl/," tetapi huruf ra'diberi

tanda sukun dalam bacaan Al A'masy, Yahya bin Watsab, Aban bin
Tsa'lab, dan Asy-Syirazi.

Kelima puluh tiga, firman Allah, |Jj @an butan), Al A'masy,

Abu Hushain, dan Al Hasan --dan diriwayatkan juga dari Ashim-
"!.membacanya''-J'gj. Kemudian dinukil juga dari Al A'masy bacaan

dengan tatdafathaft di awalnya.

Kelima puluh empat, firman Allah, ;liilti |ngtn mengambil

pelajaran), Hamzah membacanya tanpa tasydid, sementara Ubay bin

Ka'ab dengan lafazh, ;'JJ:-. Demikian juga diriwayatkan dari Ali dan

Ibnu Mas'ud. Begitu pula diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i,

rles
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Yahya bin Watsab, Al A'masy, Thalhah bin Mushanif, Isa Al
Hamadani, Al Baqir serta bapaknya, Abdullah bin Idris, dan Nu'aim

Ibnu Maisarah.

Kelima pulah lima, frman Allah, ,f ;t \-i (dan hamba-

hamba Ar-Rahman),lJbay bin Ka'ab membacanyai#'). Sementara Al

Hasan membacanya'.41. Adapun Abu Al Mutawakkil, Abu Nahik,

dan Abu Al Jauza' membacanya'q.

Kelims puluh enam, t-rrman Allah, b:J-X;- (mereka berjalan),

Ali, Mu'adz Al Qari', Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Al
Mutawakkil, Abu Nahik, dan Ibnu As-Sumaifi', membaca o'3Ja-'1

dalam bentuk kata kerja aktif. Sementara Ashim Al Jahdari dan Isa bin
Umar membacanya dalam bentuk kata kerja pasif b'jilJ.-1.

Kelima puluh tujuh, firman Allah, t1,1e-' ftersujud), lbrahim An-

Nakha' i membacan y a tl:'j-,.

Kelima puluh delapan, firman Allah, lrt: (tempat kediaman),

Abu Zaid membacany a 6tiri.

Kelima puluh sembilan, firman Allah, t\'-i;;- ls @ereka ttdak

membatasi), Ibnu Amir, para ulama Madinah --dan juga riwayat dari

Abu Abdunahman As-Sulami dari Ali, dan dari Al Hasan, Abu Raja',

Nu'aim bin Maisarah, Al Mufadhdhal, Al Azraq, Al Ju'fi, serta riwayat

dari Abu Bakar- membaca dengan tanda 'dhammah' pada bagian

awalnya, berasal dari kata kerja yang terdiri dari empat huruf, namun

ia diingkari Abu Hatim. Adapun ulama Kufah -selain yang disebutkan

di atas- dan Abu Amr (salah salah satu riwayat darinya) membaca

dengan tanda fothah di bagian awalnya, dan tanda dhammah pada

huruf /a'. Sedangkan Ashim Al Jahdari, Abu Haiwah, Isa bin Umar -

dan riwayat dari Abu Amr- membaca dengan tanda dhammah pada

bagian awalnya sefia fathah pada huruf qaf dan tasydid pada ta'.
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Sementara ahli qira'ah lain memberi tanda fathah di awalnya dan

kasrah pada huruf ra'.'

Keenam puluh, firman Allah, Jti, Hassan bin Abdunahman

(sahabat Aisyah) membacanyaJrT.. Sedangkan Abu Hushain dan Isa

bin Umar membacanyatlfil. '

Keenam puluh satu, f*man Allah, t1$1'$- (mendapatkan dosa),

Ibnu Mas,ud dan Abu Raja' membacanyu oi^;- . Sementara Umar bin

Dzar membacarrya"rfi-.

Keenam puluh dua, fr:mar- Allah, ''ib' 't"i (dilipat gandakan),

Abu Bakar dari Ashim membacanyaiied-. Adapun Ibnu Katsir, Ibnu

Amir, Abu Ja'far, Syaibah, dan Ya'qub membacanya',-ilat-. Sedangkan

Thalhah bin Sulaiman mengganti huruf ya' dengan huruf nun,

sedangkan kata .lriilr diberi tandafahthaft di akhimya.

Keenam puluh tiga, frmanAllah, 'il}j-t (dan meniadi kekal),

Ibnu Amir, Al A'masy, Abu Bakar, dari Ashim membacanyu'"jX-i.

Adapun Abu Haiwah membacanyui&ia. Demikian juga diriwayatkan

dari At Ju'fi, dari Syu'bah, dan dari Abu Amr, tetapi huruf lam tidak

diberi tasydid ririJ Abu Thalhah bin Musharrif, Mu'adz Al Qari',

Abu Al Mutawakkil, Abu Nahik, dan Ashim Al Jahdari mengganti

huruf ya' dengan huruf ra'.

Keenam puluh empat, firman Allah, Jt+, *i (padanya dalam

keadaan hina), Ibnu Katsir membaca dengan memanjangkan huruf

ha' padakata !,,lalu diikuti Hafsh, dari Ashim.

Keenam puluh lima, frman.A.llah, t:t?rli (dan keturunan kami),

Abu Amr, para Ulama Kufatr -selain riwayat dari Ashim- membaca
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lafazh ini dalam bentuk tunggal, sedangkan yang lainnya dalam

bentuk jamakv$st.

Keenam puluh enam, firman Allah, cpi'a; 6r"yeiuk mata),

Abu Darda', Ibnu Mas'ud, Abu Hurairuh, eb, Al Mutawakkil, Abu

Nahik, Humaid bin Qais, dan Uamr bin Dzar, membacanya c;t:*

yakni dalam bentuk jamak.

Keenam puluh tujuh, firman Allah, zl'|lt'oi:firi (diberi bolasan

berupa kamar),lbnu Mas'ud niembacanyu zloltt\a$- @iberi balasan

berupa surga).

Keenom puluh delapan, firman Allah, 4o*:: (dan mereka

diberi), para ulama Kufah -selain Hafsh- dan Ibnu Mi'dan

membacanya o'y*s. Demikian juga bacaan An-Numairi dari Al

Mufadhdhal.

Keenam puluh sembilan, firman Allah, ';:.:*'*-fi 6ungguh

kamu telah berdusta),lbnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan lbnu Az-Zubair,

membacany" o'g*it -,t-3'.t-li lsungguh orang-orang kafir telah

berdusta), sementara Al Waqidi meriwayatkan dari sebagian mereka

tanpa tasydidpada httruf dzal.

Ketujuh puluh, firman Allah, 'o\3-J:ti (Niscaya akon

menjadi), Abu As-Simal, Abu Al Mutawakkil, Isa bin Umar, dan

Aban bin Taghlib, mengganti hurufya'dengan huruf ra'.

Ketujuh puluh satu, frmanAllah, Jtj,(suatu kemestian), Abu

As-Simal membacany a Jr|, lalu dinukil dengan s anad-ny aoleh Abu

Hatim As-Sijistani, dari Abu Zaid, darinya, dan dinukil Al Hudzali

dari Aban bin Taghlib.

Abu Umar bin Abdul Barr berkata setelah menyebutkan

sebagian yang saya paparkan di atas, "Inilah huruf-huruf yang terdapat
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dalam surah Al Furqaan yang ada di tangan para ulama Al Qur'an.
Allah lebih mengetahui mana di antaranya yang diingkari Umar

terhadap Hisyam dan apa pula bacaan Umar. Mungkin saja di sana

terdapat huruf-huruf lain yang belum sampai kepada saya. Tidak

semua yang membacakan suatu versi, lalu hal itu dinukil darinya."

Kami tidak hanya taqlid dengan pernyataan tersebut. Bahkan

kami mengatakan mungkin di sana masih banyak yang belum sempat

diketahui. Terlebih lagi saya telah meninggalkan sejumlah perkara

berkaitan dengan sifat pengucapan seperti hamzah, tanda panjang

(madd), tanda henti (waqafl, dan sebagainya. Kemudian, setelah saya

menulis hal ini dan memperdengarkannya, saya menemukan satu kitab

besar berjudul Al Jami' Al Akbar wa Al Bahr Al Azkhar, karya guru

kami, Abu Al Qasim Isa bin Abdul Aztz Al Lakhmi, yang

menyebutkan bahwa dia mengumpulkan dalam kitabnya itu tujuh ribu

riwayat dari selain jalur yang tidak patut. Kitab ini sekitar 30 jilid,
maka saya memilih perbedaan yang belum saya sebutkan sehingga

jumlahnya menghampiri apa yang telah saya sebutkan pertama.

Berikut saya akan sebutkan menurut urutan ayat dalam surah itu:

Pertama, firman Allah, G-;-j t1,"-A,3'r31. @ntuk meniadi

pemberi peringatan bagi alam semesta), Adham As-Sadusi

membacany u $k;

Kedua, firman Allah, 1 -)t U b::6,3t (mereka menjadikan

selain-Nya sebagai sembahan-sembahan), Sa'id bin Yusuf

membacany aflili$.

Ketiga, firman Allah, 4" (dan berjalan), Al Ala' bin

Syababah dan Musa bin Ishaq membacanya o-'!,t i.1. Dinukil dari Al

Hajjaj ,#"t Mereka berkata, "Ini hanya kesalahan saat penyalinan

naskah."
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Keempat, firman Allah, o1-;# of (knmu tidak

mengikuti), Ibnu An'am membacanya o:-irt;" ot.

Muhammad bin Ja'far membacany aop ol.

lain hanya

Sementara

Kelima, firman Allah, U,iy:X-'!,-i 1*rrrka ridak mampu),

Zuhair bin Ahmad mengganti huruf ya' pertama dengan huruf ra'

1b'jtazsl

Keenam, firman Allah, q,Y'U'uJ+ lrurgo yang makan

darinya), Salim bin Amir membaca dengan lafazh, c.,,* $urga-

surga), yakni dalam bentuk jamak.

Ketujuh, firman Allah, ',*:# ti:b $k (tempat yang sempit di

neraka itu dibelenggzl, Abdullah bin Salam membaca, 'i:; yakni

tanpa tasydid, sedangkan Sahal membacanya, i;'7-!fi yakni tanpa

tasydid dan diberi tambahan huruf waw.

Kedelapan, firman Allah, uiiiir '* ?i @pakah surgo yang

kelral), Abu Hisyam membacanya, bL-b ii lataukah surgo-surga),

yakni dalam bentuk jamak.

Kesembilan, frrman Allah, :l:f €>V (hamba-hamba-Ku itu),

Al Walid bin Muslim membacanya dengan tanda fathah pada huruf
ya'.

Kesepuluh. firman Allah, ilj-Jl, ryJ (melupakan peringatan),

Abu Malik membacany a f-#.

Kesebelas, firman Allah, '6'* o]iUJ"6 lmereka tidak mampu

m,enolak),Ibnu Mas'ud membacany u, 6; 'nA o:tl!;U" ui lmereka

tidak mampu menolak untuk kamu), sementara Ubay membaca, Ll,
ti:p U o:;.}U-. Hal itu diriwayatkan Ahmad bin Yahya bin Malik,
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dari Abdul Wahhab, dari Harun Al A'war. Diriwayatkan pula dari

Ibnu A1 Ashbahani, dari Abu Bakr bin Ayyasy, dari Yusuf bin sa'id,

dari Khalaf Ibnu Tamim, dari za'idah, keduanya dari Al A'masy

disertai tambahan kata, p (untuk l<amu).

Kedua belas, firman Allah, 'ery A1 @an barangsiapa

zhalim di antara kamu), Yahya bin Wadhih membacanyu, *;3;Vi
(dan barangsiapa dusta).Harun Al A'war juga membu"*ru q:is-
(mendustakan).

Ketiga belas, firman Allah, (# $)3i (adzab yang besar),

Syu'aib meriwayatkan dari Abu Hamz*, a"rrg* huruf /sa' sebagai

ganti ba' W).
Keempat belas, firman Allah' J/i li lselctranya diturunkan)'

Ja'far bin Muhammad membaca dengan tanda fathah pada huruf

hamzah dan zai dan memberi tanda fathah pada akhir kata 'malaikat'

yang disebutkan sesudahnYa.

Kelima belas, firman Allah, f"iS tiy (batas kezhaliman), dibaca

ui yakni menggunakan huruf ya' .eUagui ganti waw.Abu Ishaq Al

Kufi memb acanya($ .

Keenam belas, firman Allah, eJ:.D^;.Jl o\;-i'i fai hari mereka

melihat Malaiko), Abdunahman bin Abdullah membacanya o\t

Ketujuh belas, firman Allah, u'-,,]lFj't (dan mereka berkata),
. tt

Husyaim meriwayatkan dari Yunus, o'i'F': (dan kamu berkata)'

Kedelapan belas, firman Allah, Ai) @an knmi hadapkan),

Said bin Ismail membacanYati;is.
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Kesembilan belas, firman Allah, tr1:'P'& 6 ,)l $egala

amalan yang mereka kerjakan), Al Waki'i membacanyu, C,b ,Y ,1
(dar ipada amal s halih), dengan tambahan kata' s hal ih' .

Kedua puluh, firman Allah, ir-A @ebu-debu)' Muharib

membacany u r4. Sedangkan Nashr bin Yusuf membacanya dengan

tanda dhammah tanpa tanda panjang namun diberi tanwin (L+)

Kemudian Ibnu Dinar membaca seperti itu, hanya saja ia memberi

tanda fathah pada huruf /la'.

Kedua puluh satu, firman Allah, f;;-* (tempat tinggal),

Thalhah bin Musa membacany a tu,li-"l.

Kedua puluh dua, fwmanAllah, 'fu t'r't (pada hari terbelah),

Abu Dhamam rnembacu ?'-r-"t. Sementara Abu Wajrah membacanya

iy-j. Ishmah meriwayatkan dari Al A'masy bacaan, ;3f:S ,t;Ut oi'; t"t-

(hari mereko melihat langit terbelah), yakni dihapus huruf waw

namun ditambahk an kata it'1i.

Kedua puluh tiga, ftmanAllah, *3'-',i)ltlmalaikat pada hari

frn), Sulaiman bin Ibrahim membaca kata 3*jl dengan tandafathah

pada huruf mim dart kasrahpada huruf lam (i!l,Jt1.

Kedua puluh empat, firman Allah, 
tglt 

(yang benar), Abu Ja'far

bin Yazid membacany a'rflt.

Kedua puluh lima, firman Allah, ,igh $ U@a"nai sekiranya

aku menj adikan), Amirbin Nushair membacany a,'cii;a.

Kedua puluh enam, firman Allah, ii;;fr *J:;'l'; $V't

(merekn berkata, "Mengapa Al Qur'an itu tidak diturunkon

kepadanya"), Al Mu'alla meriwayatkan dari Al Jahdari bacaan pada
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kata,'J'l dengan tandafathah pada huruf nun dan zai tanpa tasydid

(l';> Sementara Zaidbin Ali dan Ubaidillah bin Khalid seperti itu,

tetapi dengan tasydid ()!1).

Kedua puluh tuiuh, firman Allah, Cl i'i:farn kaum Nuh), ltl

Hasan bin Muhammad bin Abi Sa'dan meriwayatkan dari bapaknya

bacaan dengan tandafathalr di akhir kata,i"iii.

Kedua puluh delapan, firman Allah, 6 il.iWa't @an kami

jadiknn mereka bagi manusia sebagai bukti), Hamid Ar-Ramahurmuzi

membacanya, oq @yat-ayat), yakni dalam bentuk jamak.

Kedua puluh sembilan, firman Allah, *J;F s* ft:i'l-;f:'1

(sungguh mereka [kaum musyrik Makkah] telah melalui sebuoh

negeri), Surah bin Ibrahim membacanya, ;:t-i-;\ ftampung-

leampung), yakni dalam bentuk jamak. Adapun Bahram membacanya,

t/t 1*ampung kecil).

Ketiga puluh, firman Allah, q\;"t;k 
ntsi @pakah mereka

tidak menyalaiknn runtuhan .itu), Abu Hamzah meriwayatkan dari

Syu'bah q;i t;ft ei
Ketiga puluh satu, frmanAllah, oi;-'t o'N-J'y,) (kelak

mereka akan mengetahui ketika melihot), Utsman bin Al Mubarak

membaca oi'i * t'tiJ;,s J'fu.

Ketiga puluh dua, firman Allah, 'r-;-5'?1 @pakah k:amu

mengira), Hamzah bin Hamzah mengganti huruf ra' dengan hurufya',

lalu memberi tanda dhammah, sertafathah pada huruf sln.

Ketiga puluh tiga, firman Allah, [t(---:, Yusuf bin Ahmad

membacanya ti[-. Dia berkata, "Maknanya adalah istirahat."
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Ketiga puluh empat, firman Allah, t; t' | 1g. (iihad yang

besar), Muhammad bin Al Hanafiyah membacanyury.

Ketiga puluh lima, frmanAllah, i-Hr Ct @embiarkan dua

laut mengalir), lbnuArafah membacany u e7.

Ketiga puluh enam, firman Allah, i;Ji i,t; lint tawar), Al

Hasan bin Muhammad bin Abu Sa'dan membacany" "qy

Ketiga puluh tuiuh, firman Allah, t3'^i; i (Dia jadikan

manusia itu memiliki keturunan), Al Hajjaj bin Yusuf membaca (o.,.

Ketiga puluh delapan, firman Allah, 'rL.,ii @pakah knmi akan

sujud), Abu Al Mutawakkil mengganti huruf nun dengan huruf ra'
,t t o i,
(J*-il).

Ketiga puluh sembilan, firman Allah, ';4irr|t))t|k *lt -b':
'ry 

@an Dialah yang menjadikan malam dan siong silih bterganti),

Al Hasan bin Muhammad bin Abi Sadan menukil dari bapaknya

dengan lafazh, {,ab 6i b el aknngnyo).

Keempat puluh, firman Allah, u-lia .p\\t s)b (di atas bumi

de n g an r e nd ah hat i), lbmr As- S umaifi ' membacanya \iJ^.

Keempat puluh satu, firman Allah, tly' '.' ri-i (mereka

mengucapkan kata-kata baik), Hamzah bin Urwah membacanyu,,,L.

Keempat puluh dua, firman Allah, 
^: 

; (di antara itu), Ja'far

bin Ilyas membaca dengan tanda dhammah pada huruf nun (;p), dan

dia berkata, "Ia adalah isim yang dipengaruhi kata kaana."

Keempat puluh tiga, frman Allah, o'i'-J-ii (mereka tidak

menyembah), la'far bin Muhammad membac*ryu Oyb:S-'1.
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Keempat pulah empat, firman Allah, y;k"'!'' (mereka tidak

me mb unuh), Ibnu Jami' membacanya t:;,i"I 1. Mu'adz membacanya

demikian, tetapi diberi tanda a/fsebelum huruf ra'(iryr.i,.)

Keempat puluh lima, firman Allah, L,l61 6osa-dosa), Abdullah

bin Shalih Al Ijli membacanyu, 41, lalu diriwayatkan dari Ibnu

Mas'ud dalam bentuk jamak, yaitu rfiiT'

Keempat puluh enam, firman Allah, iirr il-.i (Allah

menggantikan), lt.ibdul Hamid meriwayatkan dari Abu Bakar, Ibnu

Abi Ablah, Aban, Ibnu dan Ibnu Mujalid, dari Ashim, serta Abu

Umarah dan Al Barhami, dari Al A'masy, dengan tanda sukun pada

huruf Da'(iy.).

Keempat puluh tuiuh, firman Allah' ':'llti't'r4-X-1 (mereka

tidak memberi kesaksian palsu), Abu Al Muzhaffar membaca dengan

hrxaf nunsebagai ganti huruf ra' (o'1J1.

Keempat putuh delapan, firman Allah, & ?Wrf1f\ lmereka

diingatkan dengan ayat-ayat Tuhan mereka), Tamim bin Ziyad

membacanya dengan tatda fathah pada httruf dz al dar, kaf'

Keempat puluh sembilan, frmatAllah, @:Wr(dengan ayat-

ayat Tuhan mereka), Sulaiman bin Yazid membacanya c-'1, yakni

dalam bentuk tunggal.

Kelima puluh, firman Allah, :#|iJ lpenyeiuk mata), Ma'ruf

bin Hakim membacanya f it|i- yakni dalam bentuk tunggal.

Demikian juga Abu shalih dari riwayat Al Kalbi' f cl';

Kelima puluh satu, frmanAllah, ',#;:i*f' 
@am jadipnntah

kami untuk orang-orong bertaltwa), Ja'far bin Muhammad
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membrrcany a, 66!'#t e 6',kt $adikan untuk kami Imam orang-

orang yang bertalona).

Kelima puluh dua, frmanAllah, o:t:* (diberi balasan), Ubay

-dalam salah satu riwayat- membacany a o\:)t tt.

Kelima puluh tiga, firman Allah, #]lt ftamar), Abu Hamid

membacanya eti j;,t (ramar-kamar) dalambentuk jamak.

Kelima puluh empat, firman Allah, + (penghormatan),lbnu

Umair membacanya c:t-..,$i yakni dalam bentuk jamak. Firman-Nya,

ri>t- dibaca Al Harits dengan lafazh tiJ di kedua tempat pada ayat

itu.

Kelima puluh lima, {trman Allah, tltiii fit* (tempat menetap

dan tempat kedioman), Umair bin Imran membaeanyatlv"i.

Kelima puluh enam, firman Allah, ";:.:*:' 2i (sungguh kamu

telah mendustakan), Abdu Rabbih bin Sa'id membacanyu &Lii yakni

tanpa tasydid pada huruf dzal.

Inilah 56 tempat yang tidak ada satupun bacaan yang masyhur.

Jika ditambahkan keterangan yang telah saya sebutkan maka

jumlahnya sekitar 130 tempat.

Sabda beliau SAW, "Bacalah oleh kamu opa yong mudah

darinya", dijadikan dalil tentang bolehnya membaca Al Qur'an

menurut apa yang terbukti akurat sebagai bagian Al Qur'an, sesuai

syarat-syarat yang telah disebutkan sebagai pedoman. Ketika syarat

ftu tidak terpenuhi, maka qira'ah yang dimaksud tidak dapat dijadikan

pegangan. Masalah ini dikukuhkan Abu Syamah dalam kitab Al Waiiz.

Dia berkata, "Suatu qira'ah tidak dapat dipastikan turun dari

Allah kecuali telah sesuai jalur-jalur periwayatan dari Imam sumber

qira'ah itu, dimana Imam yang dimaksud diakui kredibilitasnya dalam
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suatu negeri dalam disiplin ilmu qira'ah,pN& ulama di zamannya, dan

juga yang datang sesudah sepakat bahsa dia benar-benar seorang

Imam." Dia juga berkata, "Adapun jika terjadi perbedaan dalam jalur-

jalur periwayatan darinya, maka qira'ah itu tidak dapat diterima.

Sekiranya satu ayat mengandung beberapa qira'ah yang berbeda,

sementara syarat itu terpenuhi, maka boleh dibaca menggunakan

qira'ah-qira'ah itu dengan syarat maknanya tidak cacat dan tidak

merubah i' r ab (tata bahasa).

Abu Syamah menyebutkan dalam kitab Al wajiz adanya fatwa

yang dikelurkan seputar masalahan seorang qari' yang menggunakan

10 qira'ah, lalu terjadi percampuran antara qira'ah-qira'ah itu. Ibnu

Hajib, Ibnu Shalah, dan sejumlah Imam di masa itu memberi jawaban

yang membolehkannya, asalkan sesuai syarat-syarat yang telah kami

sebutkan.

Adapun orang yang membaca firman-Nya, ?ry i.j q?51 #
(Adam menerima lcalimat-kalimat dari Tuhannya), dimana Ibnu Katsir

tidak membaca kata 'aadom' dengan tanda fathah, dan Abu Amr

membaca tanda 'kasrah' sebagai ganti 'fathah' pada lafazh,'kalimaat'.

Begitu pula yang membaca firman-Nya , '8u-b'J'1 (Kami

mengampuni untuk kamu dosa-dosa kamu). Abu Syamah berkata,

',Tidak diragukan baftwa bacaan seperti ini adalah terlarang.

Sedangkan yang selainnya diperbolehkan."

Pada zaman kita, sekelompok ahli qira'ah mengingkari hal itu

hingga sebagian menyatakan keharamannya dengan terang-terangan.

Sejumlah ahli frkih mengira mereka memiliki pegangan dalam hal itu

sehingga mereka pun mengikut. Lalu para ahli fikih berkata, "Setiap

ahli dalam suatu disiplin ilmu lebih tahu tentang ilmu itu." Sungguh

ini adalah kelalaian dari orang yang mengatakannya, karena ilmu halal

dan haram sesungguhnya diterima dari para ahli fikih. Adapun yang

melarang hal itu di antara ahli qira'ah dipahami dalam konteks bila

dibaca dengan satu riwayat khusus, sebab bila ia mencampurinya
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berarti berdusta atas nama pemilik qira'ah yang dimaksud.

Barangsiapa membaca dengan satu riwayat, maka tidak baik baginya

berpindah kepada riwayat lain, seperti dikatakan Syaikh Muhyiddin.

Namun, ini hanya dalam konteks kepatutan bukan kemestian, bukan

larangan secara mutlak.

6. Penyusunan AI Qur'an

t c t .t t ,..c.i. 'r,1 o t.,o ( c,t . or',.( . ,t ' 
c r'. . c '-

,fr J._y- d,Ft) :.Jts gr,r>, g-O,_ll .Jt \-tly- /. lry f

At; uiv\tW?nt *a, ji'iJt?i **.e + ;\ ils #6

L3J I rjJ ',*i;lt t;F | {i'J':i'J;'-), ,?tiFry j>t,=ir

JL'^3'J7'd ,fii r!1t Li t r 
j;: rrf; 't'S;'!1 ,fl.;.i Al

i:ry7iaA;*>'.Jf ,ri jf:*',iaiit e #
iJu .iry slrr'ty ,t3r, tpt;.,; Ui 6') (;it ,;ii butt

..,'ilt Gr t' *G,1;1^2!t'i'*7:u
4993. Dari Hisyam bin Yusul bahwa Ibnu Juraij mengabarkan

kepada mereka, dia berkata, dan dikabarkan kepadaku oleh Yusuf bin

Mahak, dia berkata: Aku berada di sisi Aisyah RA ketika datang

seorang dari Irak kepadanya. Orang itu berkata, "Kafan manakah yang
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paling baik?" Dia berkata, "Kasihan engkau, apa bahayanya bagimu?"

Orang itu berkata, "Wahai Ummul Mukminin, perlihatkan mushhafmu

kepadaku." Dia berkata, "Kenapa?" Dia berkata, "Barangkali aku bisa

menyusun Al Qur'an berdasarkan mushhaf itu, karena sesungguhnya

ia dibaca tanpa tersusun." Dia berkata, "Apa bahayanya bagimu mana

saja yang engkau baca lebih dahulu, sesungguhnyayang pertama kali

turun adalah surah diantara surah-surah Al Mufashshal, di dalamnya

disebutkan surga dan neraka. Hingga ketika manusia telah banyak

masuk Islam, maka turunlah perkara halal dan haram. Sekiranya yang

pertama kali turun adalah, Jangan kamu minum khamer', niscaya

mereka akan mengatakan, 'Kami tidak akan meninggalkan minum

khamer selamanya'. Kalau turun Jangan kamu berzina', maka mereka

akan berkata, 'Kami tidak akan meninggalkan zina selamanya'.

Sungguh turun kepada Muhammad di Makkah, dan saat itu aku masih

seorang anak kecil yang bermain-main, 'Bahkan hari kiamat adalah

wahu yang dijanjikan bagi mereka, dan kiatiat itu lebih dahsyat dan

mengerikan'. Tidaklah surah Al Baqarah dan An-Nisaa' turun

melainkan aku telah berada di sisi beliau." Dia berkata, "Aisyah

mengeluarkan mushhaf kepada orang itu, lalu dia rnendiktekan

kepadanya surah apa saja."

z c. I o . o1 o . . . c , o 61, , c. t o / '1,1 .-,. o , I o ,

r.)-'l '.:.r*' cd J &-l ,J;-'>)t 's-2 et*':Ju !)L*-'l.C-) rf

; *\,iqrl a, ;ji;+(trr',-F.t;y.,i. ,r.ii ;*
.e\. c $'r,Jt!r .rqr

4994. Dari Abu Ishaq, dia berkata: Aku 
'*".ra.r,g*

Abdurrahman bin Yazid berkata: Aku mendengar Ibnu Mas'ud berkata

tentang surah Bani Israil, Al Kahfi, Maryam, Thaaha, dan A1

Anbiyaa', "Sesungguhnya surah-surah itu termasuk yang lebih dahulu

turun, dan termasuk yang aku hafal lebih dahulu."
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4995. Dari Abu Ishaq, dia mendengar Al Bara' RA berkata,

"Aku mempelajari surah 'sabbifuisma rabbikat a'la' sebelum Nabi

SAW datang."

1D.
dt-*-l Gl f

,/"1' '4: t,
:J\iJ* ?nt *a, 7)G
&': *v?,t J:"';I

\t -*';\r'ots .
t .,',.., \.1c,
4-r-. L*: r a.$l J-9

l)J'

;6t'.* -,.;i ,.i'r i?.'J\i:J$ G4., f
o 9, o o

t/ . C'it O'it
2l-0.9 415 , l) ) '*il '*il\ , J9) Q,u- u-

-tr.
C I ) z z z .z . 6.,$iA*:*

4996. Dari Syaqiq, dia berkata: Abdullah berkata, Sungguh

aku telah mempelajari surah-surah yang sepadan yang Nabi SAW

biasa membacanya berpasang-pasangan pada setiap rakaat. Abdullah

berdiri dan Alqamah masuk bersamanya. Lalu Alqamah keluar dan

kami bertanya kepadanya. Dia berkata, "Dua puluh surah dari awal Al
Mufashshal menurut susunan Ibnu Mas'ud. Surah terakhirnya adalah

surah-surah yang di awali haa miim, haa miim Ad-Dukhan dan'amma
yatasa'aluun."

Keterangan Hadits:

(Bab penyusunan Al Qur'an). Maksudnya, pengumpulan ayat-

ayat pada satu surah, atau pengumpulan surah-surah dalam Mushhaf

secara berurutan.

i-i, '.ui,*.'tr?:'Jws e:#i f;;1'oi 6anwa rbnu Juraij

mengabarkan kepada mereka, dia berkata: Dan Yusuf mengabarkan

kepadaku). Demikian yang mereka sebutkan. Saya tidak tahu kenapa
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datram sanad ini digunakan kata sambung 'dan'. Saya dapati kata

tersebut tidak tercanturn dalam riwayat An-Nasafi. Demikian juga

jalur-jalur lain yang sempat saya teliti.
teti r-;rtq\1. (Ketika datang seorang lrak kepadanya).

Maksudnya, seorang laki-laki yang berasal dari penduduk Irak.

Namun, saya belum menemukan keterangan tentang namanya.

!!*-t':'a;;-ilUrt| ;, 4tA|1SA (Orang itu berkata, "Kafan

manakah yang paling baik?" Dia berkata, "Kasihan engkau, apa

bahayanya bagimu?"). Barangkali orang Irak ini mendengar hadits

Samurah yang dinisbatkan kepada Nabi SAW , ,,ait €".q, C f{l
'*i3';Li Uiy €o'; W rft: @akailah dari pakaian kalian yang

putih dan pakailah untuk mengafani orang yang mati di antara kalian,

sesungguhnya ia lebih suci dan lebih baik). Hadits ini diriwayatkan

Imam At-Tirmidzi dan dia menyatakannya shahih. Dia mengutipnya

juga dari Ibnu Abbas. Barangkali orang lrak tersebut mendengar

hadits ini dan ingin memastikan hal itu dari Aisyah RA. Adapun

penduduk Irak telah masyhur dengan sikap berlebihan dalam bertanya.

Oleh karena itu Aisyah berkata kepadanya, "Apa bahayanya bagimu."

Yakni kain apa saja yang digunakan mengafanimu maka sudah cukup.

Begitu pula perkataan Ibnu Umar kepada orang yang bertanya

kepadanya tentang hukum darah nyamuk. Dia berkata, "Lihatlah

orang-orang Irak, mereka bertanya tentang darah nyamuk, sementara

mereka telah membunuh anak putri Rasulullah SAW."

*'i,'*Q"'^Jg t oi'$t'.tt'1i S {norongkati aku bisa

menyusun Al Qur'an berdasarkan mushhaf itu, karena sesungguhnya

ia dibaca tanpa tersusun). Ibnu Katsir berkata, "Seakan-akan kisah

laki-laki kak ini terjadi sebelum Mushhaf Utsman dikirim ke berbagai

negeri." Demikian yang dia katakan, tetapi perlu ditinjau kembali,

sebab Yusuf bin Mahak tidak mendapati masa ketika Utsman

mengirim mushhaf-mushhaf ke berbagai negeri. Al Mizzi

menyebutkan bahwa riwayatnya dari Ubay bin Ka'ab tergolong
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rnursal. Padahal Lrbay hidup setelah pengiriman mushhaf-mushhaf

tersebut, menurut pendapat yang shahih. Sementara Yusuf

menegaskan dalam riwayat ini bahwa dia berada di sisi Aisyah RA
saat orang kak itu bertanya kepadanya. Adapun yang tampak bagiku

bahwa orang Irak ini termasuk mereka yang mengikuti qira'ah Ibnu

Mas'ud. Sedangkan Ibnu Mas'ud 
-ketika 

Mushhaf Utsman sampai di

Kufah- tidak mau meninggalkan qira'ahnya dan juga tidak setuju

melenyapkan mushhafnya, seperti yang akan dijelaskan pada bab

berikutnya. Sementara mushhafnya berbeda dengan mushhaf Utsman.

Namun, tidak diragukan bahwa susunan Mushhaf Utsman lebih serasi

dibandingkan susunan mushhaf selainnya. Oleh karena itu, orang Irak

ini mengatakan bahwa ia tidak tersusun. Semua ini dibangun atas

asumsi bahwa yang ditanyakan adalah urutan surah-surah. Asumsi ini
didukung oleh lafazh hadits, "Apa bahayanya bagimu, mana saja yang

engkau baca lebih dahulu." Meski demikian, ada juga kemungkinan

yang dimaksud adalah perincian ayat demi ayat, berdasarkan

pernyataan di akhir hadits, "Dia mendiktekan surah mana saja", yakni

ayat mana saja dari setiap surah. Sepertinya dia mengatakan, "Surah

ini terdiri dari ayat ini dan ini, surah kedua terdiri dari ayat ini dan

ini..." dan seterusnya. Hal ini kembali kepada perbedaan jumlah ayat.

Dalam hal ini terjadi perbedaan antara ulama Madinah, Syam, dan

Bashrah. Lalu para Imam ahli qira'ah telah meneliti perbedaan ini dan

menjelaskannya. Namun, asumsi pertama lebih kuat. Hanya saja ada

juga kemungkinan pertanyaan itu berkenaan dengan dua hal tersebut

sekaligus.

Ibnu Baththal berkata, "Kami tidak mengenal seorang pun yang

mewajibkan membaca surah secara berurutan, baik dalam shalat

maupun di luar shalat. Bahkan boleh -misalnya- surah Al Kahfi dibaca

sebelum surah Al Baqarah, dan surah Al Hajj sebelum surah Al Kahfi.

Adapun pemyataan yang dinukil dari ulama salaf tentang larangan

membaca Al Qur'an tidak secara berurutan, maka maksudnya adalah

membaca bagian akhir surah ke bagian awalnya. Konon sebagian

orang melakukan hal itu terhadap bait-bait sya'ir untuk dapat
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menguasai hapalan secara sempuma dan memudahkan lisan untuk

melantunkannya, maka para ulama salaf melarang bahkan

mengharamkan perbuatan tersebut dalam membaca Al Qur'an."

Al Qadhi Iyadh berkata ketika menjelaskan hadits Hudzaifah

bahwa Nabi SAW membaca surah An-Nisaa' sebelum surah Aali

Imraan dalam shalatnya di suatu malam, "Demikianlah yang terdapat

dalam susunan Mushhaf Ubay bin Ka'ab. Hal ini menjadi hujjah

bahwa pengurutan surah-surah adalah ijtihad bukan berdasarkan

petunjuk langsung dari Nabi SAW. Ia adalah perkataan mayoritas

ulama dan dipilih oleh Al Qadhi Al Baqillani." Lalu dia berkata,

"Pengurutan surah-surah bukan sesuatu yang wajib, baik ketika

membaca di luar shalat, di dalam shalat, atau saat menyampaikan

pelajaran. Oleh karena itu, terjadi perbedaan susunan surah dalam

beberapa mushhaf. Ketika Mushhaf Utsman ditulis dan disusun sesuai

apa yang ada sekarang, maka terjadilah perbedaan dengan mushhaf-

mushhaf para sahabat." Kemudian dia menyebutkan seperti

pernyataan Ibnu Baththal dan berkata, "Tidak ada perbedaan bahwa

susunan ayat-ayat setiap surah seperti yang ada sekarang dalam

mushhaf adalah menurut ketentuan dari Allah. Demikianlah yang

dinukil umat ini dari Nabinya SAW."

)4'i y:;J ;, q1 k-;:it;-'.i,; *ji s'J\||Sj dt
(Sesungguhnya yang pertama kali turun adalah salah satu surah Al
Mufashshal, di dalamnya disebutknn tentang surga dan neraka).

Secara zhahir pernyataan ini menyelisihi keterangan terdahulu bahwa

yang pertama kali turun adalah surah iqra' bismi rabbika, yang

didalamnya tidak disebutkan tentang surga dan neraka. Barangkali ada

kata'min' yang tidak disebutkan secara tekstual, sehingga pemyataan

itu seharusrtya, "Sesungguhnya di antara yang pertama kali turun."

Atau yang dimaksud adalah surah Al Muddatstsir, karena ia adaiah

surah pertama turun setelah masa kevakuman wahyu, dan di bagian

akhirnya disebutkan tentang surga dan neraka. Barangkali bagian

akhir surah ini turun sebelum surah iqra' diturunkan secara
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keseluruhan, karena yang turun pertama kali dari surah lqra' adalah

lima ayat yang awal, seperti yang telah dijelaskan.
t o t.

?(t')t J>hlt Ji (Turunlah perkara halal dan haram). Aisyah

hendak mengisyaratkan hikmah ilahi dalam mengurutkan wahyu-

wahyu yang turun, bahwa yang pertama turun dari Al Qur'an adalah

ajakan kepada tauhid, berita gembira berupa surga bagi mukmin yang

taat, dan ancaman berupa neraka bagi yang kafir dan berbuat maksiat.

Ketika jiwa telah mantap dengan hal-hal itu, maka turunlah ayat-ayat

tentang hukum-hukum. Oleh karena itu, Aisyah berkata, "Sekiranya

yangpertama kali turun adalah Jangan kamu minum khamer', niscaya

mereka akan mengatakan, 'Kami tidak akan meninggalkan minum

khamer selamanya'." Hal ini karena tabiat jiwa yang enggan

meninggalkan sesuatu yang telah menjadi kebiasaannya. Adapun

penjelasan tentang Al Mufashhal akan dibahas pada hadits keempat di
bab ini.

yt '-3;.'J:ts 6 (Tetah turun di Makkah...). Aisyah hendak

menguatkan hikmah yang tampak baginya. Sungguh surah Al Qamar -

yang tidak mengandung sedikitpun tentang hukum- diturunkan lebih

dahulu daripada surah Al Baqarah dan surah An-Nisaa' yang banyak

mengandung hukum-hukum. Kemudian pernyataannya, "Aku berada

di sisinya", mengisyaratkan bahwa surah tersebut turun di Madinah,

karena beliau mulai berkumpul dengan Aisyah setelah hijrah menurut

kesepakatan ulama. Hal ini pun sudah dipaparkan ketika membahas

keutamaan Aisyah RA.

Hadits ini menjadi bantahan terhadap An-Nahhas atas

pendapatnya bahwa surah An-Nisaa' tergolong makkiyyah (urun
sebelum hijrah). Alasan-Nya bahwa firman-Nya dalam surah An-

Nisaa' ayat 58, r-+Ff ,|t pt:vlr rii,'oi'67?-lis';ll ls"trngguhnya

Allah memerintahkan kamu untuk menunaikan amanah kepada yang

berhak menerimanya). turun di Makkah menurut kesepatakan ulama,

sehubungan dengan kisah kunci Kabah. Akan tetapi ini adalah alasan
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yang sangat lemah. Bahkan yang benar, semua ayat yang turun

sesudah hijrah dianggap surah madaniyyah. Kemudian sebagian ulama

memberikan perhatian khusus dalam menjelaskan sebagian ayat yang

turun di Madinah dan masuk kepada surah-surah makkiyyah.

Ibnu Adh-Dhurais menyebutkan dalam kitab Fadha'il Al Qur'an
dari jalur Utsman bin Atha' Al Khurasani, dari bapaknya, dari Ibnu

Abbas, bahwa surah-surah yang turun di Madinah (secara berurutan)

adalah Al Baqarah, Al Anfaal, Al A\zaab, Al Maa'idah, Al
Mumtahanah, An-Nisaa',ldzaa Zulzilat, Al Hadiid, Al Qitaal, Ar-

Ra'd, Ar-Rahmaan, Al lnsaan, Ath-Thalaaq, ldzaa Jaa'a Nashrullah,

An-Nuur, Al Munaafiquun, Al Mujaadilah, Al Hujuraat, ArTalriim,
Al Jaatsiyah, At-Taghaabun, Ash-Shafl Al Fath, kemudian Baraa'ah

(At-Taubah). Dalam Shahih Muslim disebutkan bahwa surah Al
Kautsar termasuk Madaniyyah, dan inilah yang kuat.

Kemudian terjadi perbedaan tentang surah Al Faatihah, Ar-

Rahman, Al Muthaffifin, Idzaa Zulzilat, Al Aadiyaat, Al Qadar,

Ara'aita, Al Ikhlaash, dan Al Mu'awwidzatain (Al Falaq dan An-

Naas). Demikian juga mereka berselisih tentang status surah Ash-

Shaff, Al Jumu'ah, dan At-Taghaabun.

Adapun ayat-ayat yang diturunkan sesudah hijrah dan terdapat

dalam surah Makkiyyah, di antaranya adalah dalam surah Al A'raaf,

firman Allah, u-L :rli\yt - J\- s{r?ro; uts u;ir U"it f }ijL';
(tanyakan kepada mereka tentang kampung yang berada di tepi laut -

hingga firman-Nya- dan ketika Tuhanmu menimpakan). Dalam surah

Yunus, firman Allah, tUe ; 'U uy (apabila engkau berada dalam

keraguan) sebanyak dua ayat, dan ada pula yang mengatakan firman-

Nya, F)',y'1"'#'&i (di antara mereka ada yang beriman

kepadanya), sebagian lagi mengatakan dari awal ayat keempat puluh

hingga akhir surah. Dalam surah Huud terdapat tiga ayat, yaitu firman

Allah, 1-1it ;j,lvlo-tr eii - {;'u # {' os'ifrl- "!)13'oia)

(Barangkali engkau meninggalkan- apakah orang yang berada di atas
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keterangan dari Tuhannya -dirikanlah shalat di kedua tepi siang).

Dalam surah An-Nahl, firman Allah, fs?G G#, A:b1 j ltemuaian

sesungguhnya Tuhanmu [pelindungJ bagi orang-orang yang

berhijrah), dan firman-Nya, Pt-i 0{1 @an jika kamu membalas)

hingga akhir surah. Dalam surah Al Israa', firman Allah, f$wk oy

tx'jlt;"3- .r6u, bt i's:.itl - ,, sl\b - *i 9't'g': - ;!rt/#
f*i t "si *r'rr-il'F - C):;t oi (hampir-hampir mereka

menggelincirkanmu -Katakanlah,'l(ahai Tuhanku, masukkanlah aku'

- Sesungguhnya Tuhanmu meliputi manusia - Mereka bertanya

kepadamu tentang ruh -Katakanlah, 'Kalian beriman kepadanya atau

tidak beriman'). Dalam surah, Al Kahfi semuanya adalah makkiyyah

kecuali bagian awalnya hingga firman-Nya, $/ (yang tandus), dan

bagian akhirnya dari firman-Nya, ftll i"$t'ol.ls"tungguhnya orang-

orang yang beriman). Dalam surah Maryam adalah ayat As-Sajdah'

Dalam surah Al Hajj, dari awalnya hingga firman-Nya, r:i-3 (sangat

keras), '#tg 'g7 @arangsiapa menduga), |* oi!tU-': $Jt 'i-$'ol

yt ,ff (sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi dari jalan

Al I ah), l-Sttt- G")-U. ;s si 1dr tzinkan b a gi or an g-or ang y ang dip erangi),

i' dS 1'i2 $ekiranya Atlah tidak menolak), 'rt4r rfli'irnt &.(agar
orang-orang yang diberi ilmu mengetahui), f,ay1 t.,li ;piL 6rang-

orang yang berhijrah) serta ayat sesudahnya, lalu dua tempat sujud

sajdah, dan )tlJei 9l.ii (kedua orang yang berseteru ini). Dalam

surah Al Furqaan, firman Allah, *) - ,)t - '?i Ql i' t d*U i$tj
(orang-orang yang menyeru bersama Allah sembahan-sembahan lain

-hingga firman-Nya- Maha Penyayang). Dalam gurah Asy-Syr'araa',

pada bagian akhirnya dari firman-Nyu, 'W"if;;,Jft (dan para

penya'ir itu diikuti). Dalam surah Al Qashash, firman Allah, i t

$gjtr - Ji-.r$jr prUfT (orang-orang yang Kami beri Al Kitab -
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hinggafirman-Nya- orang-orang bodoh), dan firman-Nya, .fJ l5*Jt 0l

ii;-lir 'A)b 
6"rungguhnya yang mewajibkan atasmu fmelaksanakan

hukum-hukumJ Al Qur'an). Dalam surah Al Ankabuut, dari awalnya

hingga firman-Nya,'i3xJr'nlf"'1 (dan mengetahui orang-orang

munafik).Dalam surah Luqmaan, firman Allah, ,H rb\\l e6bt"i')
l)^.-!f 6j* (seandainya pohon-pohon di bumu sebagai pena). Dalam

surah Alif Laam Miim Tanzlll, firman Allah, 1'rtts '#i (apakah

mereka yang beriman), sebagian mengatakan dari firman-Nya, C\i5
(menjauh). Dalam surah Saba', firman Allah, J' t#si uLJt si':
(orang-orang yang diberi ilmu berpandangan). Dalam surah Az-

Znmar, firman Allah, oi:;,U"- J\- ,#q {-'$ lXatatanlah; wahai

hamba-hambaku -hingga firman-Nya- merekn menyadari). Dalam

surah Al Mu'min, firman Allah, 1l Pt-,-'i ua o'tl;t-;;-G-;Jt ol.

(sesungguhnya orang-orang yang memperberdebatkan tentang ayat-

ayat Allah) dan yang sesudahnya. Dalam surah Asy-Syuura, firman

Allah, ,{-:it d;'Aii futaukah mereka mengatakan dia mengada-

adakan), dan .ri*-3 - dI,- zi;Jt ,P- *{r glotatalt yang menerima

taubat -hinggafirman-Nya- sangat keras). Dalam surah Al Jaatsiyah,

firman Allah, tl;)6-t'#f iN]6 (katakanlah kepada orang-orang

yang beriman hendaklah mereka memaJkan). Dalam surah Al Ahqaal

firman Allah, li#t *t *|)4 bS bt'i"\i'# (xo,ok ntrt,

bagaimana pendapat kamu jika Al Qur'an itu berasal dari sisi Atlah

padahal kamu mengingkarinya), dan firman-Nya, 'fei 6ersabarlah).

Dalam surah Qaaf, firman Allah, q:A - ;i- :>t3riJ-Jr UV l;,ui'1

(Sungguh kami telah menciptakan langit-langit -hingga firman-Nya-
kelelahan). Dalam surah An-Najm, firman Allah, - Jl - oi,,:Li- i-:ft

o-Jiy @rang-orang yang menjauhi -hingga firman-Nya- bertakwa).
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Dalam surah Ar-Rahmaan, firman Allah, ,P\\t) ,r>t1t1lJt e t'tU
(memohon kepadanya siapa ya,nF dj langit dan di bumi). Dalam surah

Al Waaqi'ah, firman Allah, Fii;, OIA;3 (kalian fmenggantiJ rezeki

(sesungguhnya kami menguji mereka -hingga firman-Nya- mereka

mengetahui), dan dari firman-Nya, ;gJ-r'n ll - o-,Ji- *: fl':,';a
{bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu -hingga- orang-

orang yang shalih). Dalam surah Al Mursalaat, firman Allah, ',F tils

)'gs";l r;iir 'il{ @pabila dikatakan kepada mereka ruku'lah, mereka

tidak ruku'). Inilah ayat-ayat yang turun di Madinah narnun

dimasukkan kepada surah-surah yang telah diturunkan di Makkah.

Masalah itu dijelaskan hadits Ibnu Abbas dari Utsman, dia

berkata, t^'tib'J'l* i:,r,-lr {lt JF-6 f";!; {.: *V itt,p n,' ,)'t't og

*-3 14.'f J4 Ct ,t:irt e $eringkali Rasututlah SAW jika turun

kepadanya ayat-aya| maka beliau bersabda, 'Tempatkanlah ia pada

surah yang disebutkan ini dan ini'.").

Kebalikannya, adalah ayat-ayat yang turun di Makkah lalu

dimasukkan pada surah-surah yang turun dan dianggap sebagai surah

madaniyyah, maka saya tidak mendapatinya melainkan dalam jumlah

yang relatif sedikit. Sungguh para ulama sepakat bahwa surah Al
Anfaal tergolong madaniwaft. Akan tetapi dikatakan bahwa firman

Allah, ft-S tlt Ur'fu,i\1 @an ketika orang-orang kafir membuat

makar terhadapma), turun di Makkah, kemudian surah Al Anfaal

turun di Madinah. Namun, ini adalah pendapat yang sangat ganjil.

Benar, surah-surah madaniyyah yang disebutkan turun di

Makkah, dan surah Al Anfaal turun sesudah hijrah ketika umrah, saat

pembebasan Makkah, dan saat haji, serta di berbagai peperangan,

seperti perang Tabuk dan selainnya, tetapi semua ini dinamakan surah

madaniyyaft menurut istilah.

FATIIUL BAARI _ 795



Hadits kedua di bab ini adalah hadits Ibnu Mas'ud.

Penjelasannya telah dipaparkan pada tafsir surah Subhaana dan surah

Al Anbiyaa'. Maksud penyebutannya di tempat ini untuk menyatakan

bahwa surah-surah ini turun di Makkah, dan susunannya dalam

mushhaf Ibnu Mas'ud sama seperti yang terdapat dalam Mushhaf

Utsman.

Hadits ketiga adalah hadits Al Bara', "Aku mempelajari surah

'sabbihisma rabbikal a'laa' sebelum Nabi SAW datang." lni adalah

penggalan hadits yang telah dijelaskan dalam pembahasan tentang

hijrah. Maksud penyebutannya di tempat ini untuk menjelaskan bahwa

surah-surah itu turun lebih awal. Meskipun demikian, ia ditempatkan

di bagian akhir mushhaf.

Hadits keempat adalah hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan
melalui Syaqiq bin Salamah. Dia adalah Abu Wa'il yang lebih
masyhur dengan nama panggilannya. Daiam riwayat Abu Daud Ath-
Thayalisi dari Syu'bah dari Al A'masy disebutkan, "Aku mendengar

Abu Wa'il", y&trg dinukil At-Tirmidzi.

yr ip 'SA 
fuOanah berkata). Pada bab Tartil akan disebutkan,

"Kami berangkat di pagi hari menuju Abdullah." Maksudnya adalah

Ibnu Mas'ud.

i, u|lr LjLr'l 1( lAku telah mempelajari surah-surah yang

sepadan). Hal ini telah dijelaskan pada bab "Mengumpulkan Dua

Surah Dalam Shalat" pada pembahasan tentang sifat shalat. Di sana

dikutip nama surah-surah yang dimaksud. Riwayat ini

mengindikasikan pula bahwa susunan Mushhaf Ibnu Mas'ud berbeda

dengan susunan Mushhaf Utsman. Adapun susunan Mushhaf Ibnu

Mas\rd di awali surah Al Faatihah, lalu surah Al Baqarah, kemudian

surah An-Nisaa', setelah itu surah Aali Imraan. Mushhafrrya ti{dak

juga menurut urutan turunnya surah-surah. Dikatakan bahwa Mushhaf

Ali RA disesuaikan dengan urutan turunnya surah-surah. Awalnya

adalatr surah Iqra', lalu Al Muddatstsir, kemudian Nuun Walqalam,
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setelah itu Al Mtzzammil, diikuti surah Tabbat, At-Takwiir, dan

Sabbaha, begitulah seterusnya hingga akhir surah-surah Makkiyah,

d an di I anj utkan den gan surah- surah M adaniyyah.

Adapun susunan Mushhaf yangada saat ini, maka Al Qadhi Abu

Bakar Al Baqillani berkata, "Mungkin Nabi SAW yang

memerintahkan menyusunnya seperti ini, dan mungkin juga

berdasarkan rjtihad para sahabat." Kemudian dia mengukuhkan

kemungkinan pertama berdasarkan keterangan yang akan dikutip pada

bab berikutnya, bahwa Nabi SAW mengajukannya kepada Jibril di

setiap tahun. maka secara zhahir, beliau mengajukannya kepada Jibril

seperti susunan yang ada sekarang. Pendapat ini juga ditandaskan Ibnu

Al Anbari. Namun, periu ditinjau kembali, bahkan yang lebih kuat,

Nabi SAW mengajukannya berdasarkan urutan turunnya surah-surah.

Meski demikian, patut diakui bahwa urutan sebagian surah atau

kebanyakan di antaranya, tidak tertutup kemungkinan berdasarkan

petunjuk Nabi SAW, meski sebagiannya berdasarakn ijtihad beberapa

sahabat. lmam Ahmad dan para penulis kitab As-sunan -{an
dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban serta Al Hakim- menyebutkan

dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku berkata kepada Utsman, 'Apa yang

mendorong kamu sehingga menempatkan surah Al Anfaal yang

termasuk Al Matsaani dan menempatkan Baraa'ah yang termasuk Al

Mubiin, dengan menggandengkan keduanya tanpa memisahkannya

dengan bismillahirrahmaanirrahim, lalu kamu menempatkan

keduanya pada tujuh surah yang panjang?'Utsman berkata, 'Seringkali

Rasulullah SAW turun kepadanya suatu surah dengan jumlah tertentu,

apabila turun padanya sesuatu -yakni daripada surah tersebut- beliau

memanggil sebagian orang yang biasa menulis (wahyu), lalu bersabda

kepada mereka, 'Tempatkanlah ayat-ayat ini di surah yang disebutknn

tentang ini'. Adapun Al Anfaal adalah yang pertama turun di

\{adinah, sedangkan Baraa'ah adalah yang terakhir turun, sementara

kisah keduanya sangat mirip, maka aku pun mengira surah Baraa'ah
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bagian dari surah Al Anfaal. Kemudian Rasulullah SAW wafat tanpa

menjelaskan bahwa ia termasuk surah Al Anfaal'."

Hadits ini menunjukkan bahwa urutan ayat di setiap surah

berdasarkan petunjuk Nabi SAW. Namun, ketika Nabi SAW tidak
menegaskan persoalan surah Baraa'ah (At-Taubah), maka Utsman

menambahkannya kepada surah Al Anfaal, sebagai bentuk rjtihad
darinya, semoga Allah meridhainya. Penulis kitab Al lqna'
menyatakan bahwa 'bastnalah' bagi surah Baraa'ah tercantum dalam

Mushhaf ibnu Mas'ud. Lalu dia berkata, "Namun, hal ini tidak kuat."

Adapun tanda permulaan setiap surah adalah turunnya

'bismillaahirrahmaanirrahiim' di bagian awalnya, seperti

diriwayatkan Abu Daud -dan dinyatakan shahih oleh ibnu Hibban dan

Al Hakim- dari Amr bin Dinar, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas,

dia berkata, i' fa'J/-,f et:-ilt'e'#-1 *') *i; ;u' ;e nlt ;:ri;

t':;t f'jt (Nabi SAW tidak mercgetahui skhir suatu surah hingga

turun'bismillahiruahmaanirrahim'). Dalam riwayat lain disebutkan,
',>:aJr *;'j|l"ol rj,* p:l F j' 1' f,-i Uj riri (Ketika turun

'bismillaahirrahmaanirrahiim' mereka pun mengetahui bahwa suatu

surah telah selesai).

Di antara perkara yang menunjukkan bahwa urutan mushhaf
berdasarkan petunjuk wahyu adalah riwayat Ahmad dan Abu Daud

serta selain keduanya, dari Aus bin Abi Aus Hudzaifah Ats-Tsaqafi,
dia berkata, "Aku berada dalam suatu utusan dari bani Tsaqif yang

memeluk Islam." Disebutkan hadits selengkapnya dan di dalamnya

disebutkan, "Rasulullah SAW bersabda kepada kami, 'Aku sedang

membaca pembagianht daripada Al Qur'an, maka aku tidak ingin
keluar hingga menyelesaikannya'. Kami pun bertanya kepada para

sahabat Rasulullah SAW, 'Bagaimana kamu membagi Al Qur'an?'
Mereka berkata, 'Kami membaginya tiga surah, lima surah, tuj.,h

surah, sembilan surah, sebelas surah, dua belas surah, dan bagian Al
Mufashshal dari Qaaf hingga akhir Al Qur'an'."
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal ini menunjukkan bahwa urutan

surah-surah yang ada dalam mushhaf saat ini telah berlangsung di

zaman Nabi SAW. Namun, mungkin juga yang berurutan saat itu

hanyalah bagian Al Mufashshal secara khusus. Berbeda dengan surah-

surah lairurya dimana kemungkinan ada yang lebih awal dan ada juga

yang diakhirkan, seperti disebutkan dari hadits Hudzaifah, )it ;* ft
o(* iT 

pi {-flt fr."rAr f} PJ * (Sesungguhnya beliau SAW

membaca surah An-Nisaa' setelah surah Al Baqarah dan sebelum

surah Aali Imraan).

Kemudian disimpulkan dari hadits ini-yakni hadits Aus-bahwa

yang lebih kuat tentang surah Al Mufashshal adalah dari awal surah

Qaaf hingga akhir Al Qur'an. Namun, hal ini berdasarkan anggapan

bahwa Al Faatihah tidak dimasukkan pada sepertiga yang pertama,

karena jika dimasukkan, maka konsekuensinya awal surah Al
Mufashshal adalah surah Al Hujuraat, dan inilah yang ditegaskan

sebagaian Imam. Kami telah menukil perbedaan tentang batasannya

pada bab "Mengeraskan Bacaan pada Shalat Maghrib" pada

pembahasan shalat.

7. Biasanya Jibril Mengajukan Al Qur'an Kepada Nabi SAW

f )6-'bk 
',y.r oi'l-*': * ?"

.iLi -b \Ltrl't1 ,;T ?al

Masruq berkata, diriwayatkan dari Aisyah RA, dari Fathimah

AS, "Nabi SAW membisikkan.kepadaku, 'Sesungguhnya Jibril biasa

mengajukan Al Qur'an kepadaku setiap tahun, dan sungguh dia

mengajukannya dua kali kepadaku tahun ini, aku tidak menyangkanya

melainkan ajalku telah tiba'."

ta. a 
' 

to

'p)G'ifs 
,* Jf pL^tU
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t;f 'rL', *i" *Ut ak ,'Jvt:*;-ht e, a6,y\,f
;t-L.'ok|j.r ol o*; ;* elk G',;r)',Frr,16,

a.tp irt Jy:* _./_'# F c6', xi e# _g g

?'),; i4u;'oi ots .hb'^A ,,y ,o\"-At t': * ?rt

'v;")t

4997. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Biasanya Nabi SAW

adalah orang yang sangat murah (dermawan) dalam hal kebaikan, dan

puncak kemurahannya adalah di bulan Ramadhan, karena Jibril
mendatanginya pada setiap malam bulan Ramadhan hingga (bulan itu)
berakhir, Rasulullah SAW mengajukan Al Qur'an kepadanya. Apabila

Jibril menemuinya, maka beliau lebih murah dalam hal kebaikan

daripada angin yang berhembus."

oT-;)
t . ra.c.
1_l).:+

'.,i ',,1 l.c.t i o ,
OU :)ts o-rt__rA G.t f

,i:; re F
,F

4998. Dari Abu Hurairah RA dia berkata, "Dia (Jibril) biasa

mengajukan Al Qur'an kepada Nabi SAW sekali setiap tahun. Lalu

dia mengajukan kepadanya dua kali pada tahun beliau wafat. Beliau

biasa juga i'tikaf di setiap tahun selama sepuluh hari. Lalu beliau

i'tikaf selama dua puluh malam di tahun beliau wafat."

Keterangan:

(Bab biasanya Jibril mengajukan Al Qur'an kepada Nabi SAW).

Maknanya adalah membaca. Namun, maksudnya adalah membacakan

kembali apa yang telah diturunkan sebelumnya.
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t :,vitt kUt,tl7l $ut*r+,t *u.b *"ot7'16:
f :6" o'€|hf b1 *'t (Masruq berkata, diriwayatkan dari Aisyah

RA, dari Fathimah AS, "Nabi SAW membisikkan kepadaku,

'sesungguhnya Jibril biasa mengajukan Al Qur'an kepadaku"'). lni
adalah penggalan hadits yang dinukil dengan sanad yang maushul dan

redaksi lengkap pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian.

Penjelasannya telah dipaparkan pada bab "Wafatnya Nabi SAW" di

akhir pembahasan tentang peperangan. Adapun faidah pengajuan ini

sudah disebutkan pada bab terdahulu. At Mu'aaradhah adalah

perbuatan yang dilakukan dari dua sisi. Seakan-akan setiap salah satu

dari keduanya terkadang membaca dan terkadang mendengar.

\* )tb'031'1 $ e s un gguhny a di a m en gaj ukan kep adaku). Dalam

riwayat As-Sarakhsi disebutkan, s*)tb ;, $esungguhnya dia

mengajukan kepadaku).

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari

Yahya bin Qaza'ah, dari Ibrahim bin Sa'ad, da,li Az-Zuhri, dari

Ubaidillah, dari Ibnu Abbas RA. Pada sanad ini disebutkan, "Ibrahim

bin Sa'ad dai Az-Zuhri", sementarapada pembahasan tentang puasa

dinukil melalui jalur lain dari Ibrahim bin Sa'ad, dia berkata: Az-Zuhi
mengabarkan kepada kami. Ibrahim bin Sa'ad ini pernah mendengar

riwayat langsung dai Az-Zuhri, dan juga dari Shalih bin Kaisan dari

Az-Zuhi. Riwayatnya dalam dua sifat ini banyak terulang dalam

Shahih Bukhari. Adapun faidah-faidah hadits Ibnu Abbas ini sudah

dipaparkan pada pembahasan tentang awal mula turunnya *fryo,
maka di tempat ini kami hanya akan menyitir poin yang belum

dijelaskan.

u"rht I;i P) * lO' ,p 1r o'k (biasanya Nabi SAW adalah

manusia sangat murah). Dalam kalimat ini terdapat upaya pembatasan

untuk menghindari kesalahan pemahaman dari kalimat, "puncak

kemurahannya di bulan Ramadhan", bahwa kemurahan beliau khusus

di bulan Ramadhah. Oleh karena itu, beliau menetapkan
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kemurahannya secara mutlak, lalu diikutkan tambahan kemurahan itu
di bulan Ramadhan.

otbi;:) f e'o&"gi'jz.ij puncak kemurahannya adalah di

bulan Ramadhan). Hal ini telah disebutkan pada pembahasan tentang

awal mula turunnya wahyu dai Az-Zuhri dengan redaksi, U Sli Oe j
ar ^ '; eL:;J" (Dan puncak kemurahan beliau adalah di bulan

Ramadhan). Pada pembahasan terdahulu telah dijelaskan bahwa
pelafalan paling benar pada kata 'ajwad adalah memberi tanda

dhammah di akhirnya (\:jj+i1 Adapun pelalafannya dengan tanda

fathah masih dapat diberi penjelasan. Sementara riwayat di tempat ini
termasuk perkara yang mendukung pelafalan dengan tanda dhammah.

i{tt? e.b o\ (karena Jibril mendatanginya). tni merupakan

penjelasan sebab bagi kemurahan yang dimaksud. Ia lebih jelas

dibanding riwayat pada pembahasan tentang awal mula penciptaan,

,p"n 6Liii 't ou", el'k"Git>i ts€1 (puncak kemurahannya di

bulan Ramadhan ketika beliau ditemui Jibrit).
'#" ,? ot":,, :gt e N F e @aaa setiap matam di bulan

Ramadhan hingga [bulan itu| berakhir). Yakni hingga bulan
Ramadhan berakhir. Secara zhahir, pernyataan ini menunjukkan
bahwa Jibril menemui Nabi SAW pada setiap Ramadhan sejak awal

Al Qur'an turun kepada beliau, dan ia tidak khusus bulan Ramadhan

sesudah Hijrah, meski puasa Ramadhan difardhukan setelah hijrah,
dimana ia tidak dinamakan Ramadhan sebelum difardhukan puasa.

*J * 1r' gp )t Jh: * gl (Rasulullah SAW mengajukan

Al Qur'an kepadanya). Pernyataan ini merupakan kebalikan
kandungan judul bab, sebab di sana disebutkan bahwa Jibril yang

mengajukan Al Qur'an kepada beliau. Sementara dalam pernyataan

ini disebutkan Rasulullah SAV/ yang mengajukan Al Qur'an kepada

Jibril. Pada pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu telah
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disebutkan, ii''jr Jl6 o6)'U # ,F e tti,;" oC : (Beliau biasa

menemuinya di setiap malam bulan Ramadhan, lalu mengaiarinya Al

Qur'an) sehingga dipahami bahwa setiap salah satu dari keduanya

mengajukan kepada yang lainnya. Kesimpulan ini dikuatkan riwayat

Abu Hurairah di akhir bab ini, seperti yang akan saya jelaskan.

Dalam hadits ini terdapat penggunaan kata 'Al Qur'an' untuk

sebagian atau sejumlah besar isinya, karena awal Ramadhan sejak

kenabian belum diturunkan kecuali sebagian Al Qur'an. Demikian

juga halnya bulan-bulan Ramadhan sesudahnya sampai Ramadhan

terakhir dimana Al Qur'an telah turun seluruhnya kecuali beberapa

ayat yang diturunkan lebih akhir. Ramadhan terakhir ini berlangsung

pada tahun ke-10 H, hingga Nabi SAW wafat di bulan Rabi'ul Awal

tahun ke-ll H. Di antara ayat yang turun dalam masa itu (yuk i

setelah Ramadhan terakhir hingga Nabi SAW wafat) adalah firman

Allah, }<C) ti L-l;ii e'jrt (hari ini Aku sempurnakan untukmu

agamamu). Ayat ini turun pada hari Arafah saat Nabi SAW berada

disana sebagaimana yang telah dijelaskan. Seakan-akan ayat yang

turun pada masa tersebut 
-karena 

jumlahnya yang relatif sedikit

dibandingkan yang turun sebelumnya- sehingga tidak butuh untuk

diajukan. Kesimpulannya, kata Al Qur'an bisa saja digunakan dalam

arti sebagian ayatnya dalam konteks majaz. Atas dasar ini maka tidak

ada dosa bagi seseorang yang bersumpah akan membaca Al Qur'an,
lalu membaca sebagiannya, kecuali bila dia maksudkan adalah

seluruhnya.

Kemudian terjadi perbedaan tentang pengajuan yang terakhir.

Apakah dilakukan dengan seluruh huruf yang diizinkan dalam

membaca Al Qur'an, atau dengan satu huruf saja? Jika yang dimaksud

adalah yang kedua, maka apakah ia adalah huruf yang dijadikan

standar dalam Mushhaf Utsman, ataukah yang lain? Imam Ahmad,

Ibnu Abi Daud, dan Ath-Thabarani menukil dari Ubaidah bin Amr
As-Salmani, bahwa standar qira'ah yang digunakan Utsman sesuai

dengan pengajuan terakhir. Kemudian dari Muhammad bin Sirin, dia
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berkata, "Biasanya Jibril mengajukan Al Qur'an pada Nabi SAW -
lalu disebutkan sama seperti hadits Ibnu Abbas, namun pada bagian

akhir diberi tambahan- mereka pun berpendapat bahwa qira'ah kita
ini merupakan qira'ah paling dekat masanya dengan pengajuan yang

terakhir." Hadits serupa dikutip juga oleh Al Hakim dari hadits

Samurah dengan sanad yang hasan dan dia rnengategorikannya

sebagai hadits shahih. Adapun redaksinya adalah, ,!fl & Lf;lt 7.;
i;\\ a-b]nr e e* us,r;"01o'j*l', ,?b? *t * a' ,.rp lt (At

Qur'an diajukan kepada Rasulullah SAW beberapa kali, dan mereka

menganggap bahwa qira'ah kita ini adalah pengajuan yang terakhir)-

Dari jalur Mujahid disebutkan, "Dari Ibnu Abbas, dia berkata,

'Manakah di antara dua qira'ah yang kalian anggap sebagai qira'ah

yang paling akhir?' Mereka menjawab, 'Qira'ah Zaidbin Tsabit'. Dia
berkata, 'Tidak, sesungguhnya Rasulullah SAW mengajukan Al

Qur'an kepada Jibril setiap tahun. Ketika tahun beliau SAW wafat,

beliau mengajukan kepadanya dua kali, dan yang terakhir adalah

qira'ah Ibnu Mas'ud'." Namun, pernyataan ini menyelisihi hadits

Samurah dan keterangan-keterangan lain yang selaras dengannya.

Riwayat Musaddad dalam Musnadnya dari Ibrahim An-Nakha'i

menyebutkan, "Ibnu Abbas mendengar seseorang berkata, 'Huruf yang

pertama'. Dia pun berkata, 'Apakah huruf yang pertama?' Dia berkata,

'Sesungguhnya Umar mengutus Ibnu Mas'ud ke Kufah sebagai

pengajar. Mereka pun mengambil qira'ah-nya,lalu Utsman mengubah

qira'ah, maka mereka mengklaim qira'ah Ibnu Mas'ud adalah huruf
yang pertama'. Ibnu Abbas berkata, 'Sungguh ia adalah huruf yang

terakhir diajukan Nabi SAW kepada Jibril'." An-Nasa'i meriwayatkan

dari Abu Zhlbyan, dia berkata, "Ibnu Abbas berkata kepadaku,

'Manakah di antara dua qira'ah yang engkau gunakan?' Aku

menjawab, 'Qira'ah yang pertama, yaitu qira'ah Ibnu Ummi Abdi'
(Abdullah bin Mas'ud). Maka Ibnu Abbas berkata, 'Bahkan itu adalah

qira'ah terakhir. Sesungguhnya Rasulullah SAW biasa mengajukan

kepada Jibril -disebutkan hadits selengkapnya dan di dalamnya
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dikatakan- Ibnu Mas'ud pun menghadiri kejadian ini sehingga dia

menghafal apa yang telah dihapus dan yang diganti." Sanad-nya

shahih. Namun, mungkin dipadukan bahwa pengajuan terakhir terjadi

berdasarkan dua huruf tersebut (qira'ah Zaid dan Qira'ah Ibnu

Mas'ud), maka tepatlah bila kata 'terakhir' dimaksudkan setiap salah

satu dari keduanya.

+L;'Jr ,q-')r',e -*Ju.s't+i ltetin murah clalam hal kebaikan.JW-t

daripada angin yang berhembus). Kalimat ini menunjukkan

diperbolehkannya mubalaghaft (berlebihan) dalam menyerupakan

sesuatu dengan yang lain, atau menyerupakan sesuatu yang maknawi

dengan yang indrawt agar lebih mudah dipahami. Awalnya, dia

menetapkan sifat pemurah bagi Nabi SAW, lalu ingin menyandangkan

sifat yang melebihinya, maka dia pun menyerupakan kemurahan Nabi

SAW dengan angin yang berhembus. Bahkan lebih daripada angin,

karena angin itu sendiri terkadang berhenti bertiup. Dalam pemyataan

ini terdapat pembatasan, karena angin ada yang berbahaya dan ada

pula yang membawa kebaikan, maka disandangkan sifat berhembus'

kepadanya untuk menetapkan bahwa maksudnya adalah angin yang

membawa kebaikan. Dia mengisyaratkan firman Allah, ',b'-i" *lt'$':
'f;.J.1llr (Dialah yang mengirim angin membawa kabar gembira),

dan g.;-|tj;]i gijr bt$@llah yang mengirim angin), serta yang

seperti itu. Angin yang berhembus akan bertiup terus selama ia
berhembus. Demikian juga amalan beliau di bulan Ramadhan terus

menerus tanpa henti.

Kemudian dalam hadits ini terdapat penggunaan isim tafdhil
(lafazh yang menunjukkan perbandingan) dalam perkara hakikat

maupun majaz, karena kemurahan dari Nabi adalah apa yang terjadi

sebenamya dan kemurahan angin adalah bersifat majaz. Seakan-akan

' Dalam naskah sumber tertulis, 'mubasysyiraat', dan ralat ini didasarkan pada surah
Al A'raaf ayat 57. Adapun lafazh 'mubasysyiraat' adalah ayat lain dalam surah Ar-
Ruum ayat 46.
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dipinjam 'kemurahan' angin dilihat dari kedatangannya membawa

kebaikan, lalu diposisikan sebagai orang yang murah hati' Penyebutan

ma'muul (kata yang dipengaruhi) lebih dahulu daripada mufadhal

alaihi (yang diungguli), terdapat perkara cukup menarik, yaitu apabila

diakhirkan maka timbul dugaan ia berkaitan dengan kata 'berhembus'.

Dugaan ini meski tidak merubah makna yang dimaksudkan dari

pemberian sifat kemurahan itu, hanya saja tidak ada penekanan yang

mendalam, karena yang dimaksudkan adalah pemberian sifat murah

hati kepada Nabi sAW melebihi angin yang berhembus secara mutlak.

Pelaiaran vang dapat diambil

1. Pemuliaan Ramadhan, sebagai waktu permulaan turunnya Al

Qur'an, kemudian dijadikan waktu untuk mengajukan apa yang

telah turun, sehingga konsekuensinya Jibril sering turun di bulan

ini, dan turunnya Jibril membawa sejumlah kebaikan dan

keberkahan yang tidak terhingga.

Keutamaan suatu zaman diperoleh dengan adanya tambahan

ibadah yang dilakukan di dalamnya.

Berkesinambungan dalam membaca Al Qur'an mengharuskan

adanya tambahan kebaikan.

4. Disukainya memperbanyak ibadah di akhir umur'

5. Orang yang mulia mengingat kebaikan dan ilmu untuk lebih

memp ermantap ingatan dan mengambil pelaj aran.

6. Malam Ramadhan lebih utama daripada siangnya.

7. Maksud tilawah (membaca Al Qur'an) adalah menghadirkan hati

serta pemahaman, karena malam merupakan waktu yang tepat

untuk itu, sebab di saat siang terdapat banyak kesibukan dunia

maupun agama.

8. Kemungkinan Nabi SAW membagi Al Qur'an yang turun di

setiap tahun pada setiap malam Ramadhan, dimana beliau

2.

J.
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membaca setiap bagian tersebut di sebagian waktu malam, sebab

dilakukannya hal ini karena adanya kesibukan lain di setiap

malam berupa shalat tahajjud, istirahat, dan melayani urusan

keluarga. Barangkali beliau mengulangi bagian itu beberapa kali

sesuai huruf yang diizinkan, dan untuk mendapatkan barakah Al

Qur'an disepanjang bulan tersebut. Kalau bukan karena adanya

penegasan bahwa beliau mengajukan satu kali di setiap tahun

dan dua kali di tahun terakhir, maka bisa saja dikatakan beliau

mengajukan semua yang diturunkan kepadanya setiap malam,

kemudian beliau mengulanginya di waktu malam-malam itu

yang tersisa. Abu llbaid meriwayatkan dari Daud bin Abi Hind,

dia berkata: Aku berkata kepada Asy-Sya'bi, "Firman Allah,

"Bulan Ramadhan yang diturunkan Al Qur'an didalamnya",

bukankah turun disepanjang tahun." Dia menjawab, "Benar,

tetapi Jibril biasa mengulangi bersama Nabi SAW 
-pada 

bulan

Ramadhan-apa yang diturunkan Allah. Allah mengukuhkan

dan menetapkan apa yang Dia kehendaki," Dalam riwayat ini

terdapat isyarat tentang hikmah pembagian yang saya singgung,

yakni untuk menyebutkan secara rinci ayat-ayat muhkam dan

mansukh yang telah disebutkan. Hal ini didukung pula oleh

riwayat terdahulu pada pembahasan tentang awal mula

penciptaan, .ii.jr Lt$ (mengajarkan Al Qur'an kepadanya).

Secara zhahir masing-masing membacakan kepada yang lain.

Hal ini selaras dengan lafazh, "mengajukan kepadanya." Maka ia

butuh kepada waktu yang lebih dibanding jika yang membaca

hanya satu orang. Namun, tidak bertentangan dengan firman

Allah, ,;*l':/-j$fu (Kami akan membacakan kepadarnu

sehingga knmu tidak akan lupa), meski kita mengatakan kata

'laa' berfungsi untuk menafikan, sebagaimana pendapat

mayoritas, karena maknanya adalah, apabila dibacakan

kepadanya niscaya beliau tidak akan lupa. Di antara bentuk

pembacaan itu adalah pengulangan Jibril. Atau maksud penafian
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dari firman-Nya, 'Tidak akan lupa'adalah lupa yang tidak ingat

lagi sesudahnya. Bukan lupa lalu ingat lagi pada saat itu juga.

Hingga jika dikatakan beliau lupa, maka beliau mengingatnya

saat itu juga. Tambahan masalah ini akan dijelaskan pada bab

"Lupa terhadap Al Qur'an'

Hadits kedua di bab ini diriwayatkan dari Khalid bin Yazid, dari

Abu Bakar, dari Abu Hashin, dari Dzakwan, dari Abu Hurairah.

Khalid bin Yazid adalah Al Kahili. Abu Bakar adalah Ibnu Ayyasy.

Abu Hashin adalah Utsman bin Ashim. Sedangkan Dzakwan adalah

Abu Shalih As-Samman.
-t "'- \u j-* dt r*',"rtlg (Dia biasa mengajukanc_i#a

kepada Nabi SAIY} Pada sebagian riwayat disebutkan, 'e|J-
(diajukan) dalam bentuk kata kerja pasif dan pada sebagianlagi, ;n
(mengajukan) tanpa menyebutkan subjeknya. Subjek yang tidak

disebutkan adalah Jibril sebagaimana ditegaskan Israil dalam

riwayatnya dari Abu Hashin yang dikutip Al Ismaili, jp;- S; Oe

i;(r,";)S u+.ti;jfr Ft*itt,* dt;o proronya Jibril

mengajukan Al Qur'an kepada Nabi SAW setiap Ramadhan). Riwayat

inilah yang disitir Imam Bukhari pada judul bab.

;; lG $ oiTlt (Al Qur'an setidp tahun satu kali). Kata "Al

Qur'an" tidak tercantum dalam selain riwayat Al Kasymihani. Israil

menambahkan dalam riwayat Al Ismaili, {i}tb yJur\tii'i't'#
|;'jJ (maka pagi harinya beliau lebih pemurah dengan kebaikan

daripada angin yang berhembus). Tambahan ini dianggap gharib

dalam hadits Abu Hurairah. Hanya saja ia terbukti akurat dalam

hadits Ibnu Abbas.

*'eigilr trji' .J d:;, * ,pf (Lalu dia mengajukan

kepadanya duta kali pada tahun beliau wafat).Dalam riwayat Israil

disebutkan, #'y (dua kali pengajuan). Pada pembahasan yang lalu
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telah dijelaskan faidah pengajuan dua kali di tahun terakhir. Mungkin

rahasianya adalah bahwa pada Ramadhan di tahun pertama belum ada

pengajaran, karena wahyu turun pertam kali di bulan Ramadhan.

Setelah itu wahyu terputus, lalu turun berkesinambungan, maka di

tahun terakhir diajukan dua kali agar ada kesamaan antara jumlah

tahun dan jumlah pengajuan.

*.'H g;iir prir eefr|i(&ti *:o f 'Ss 'a$x- ts€j ?ettau

biasa i'tikaf selama sepuluh hari setiap tahun. Lalu beliau

melakukannya dua puluh malam pada tahun beliau wafat). Secara

zhahir, beliau i'tikaf dua puluh hari di bulan Ramadhan itu, dan ini

sesuai dengan perbuatan Jibril yang mengajukan Al Qur'an dua kali

pada tahun tersebut. Kemungkinan penyebabnya adalah kejadian yang

disebutkan dalam pembahasan i'tikaf, yakni beliau biasa i'tikaf

sepuluh hari, dan suatu tahun beliau melakukan safar sehingga tidak

sempat i'tikaf, maka pada tahun berikutnya beliau i'tikaf dua puluh

hari. Hal ini hanya terjadi pada safar di bulan Ramadhan. Jika

dicermati, maka Ramadhan tahun ke-9 H masuk saat Nabi SAW

berada dalam perang Tabuk. Keterangan ini juga berbeda dengan

kisah pada pembahasan tentang puasa, dimana beliau mulai i'tikaf di

awal sepuluh terakhir, tetapi ketika beliau melihat istri-istrinya

membuat kemah-kemah, maka beliau meninggalkan i'tikaf; lalu

menggantinya pada sepuluh hari di bulan Syawal. Namun, ada juga

kemungkinan kedua kisah ini mengarah kepada satu kejadian.

Kemungkinan lain, kisah yang tertera pada hadits di atas adalah kisah

yang disebutkan Imam Muslim --dan asalnya dalam Shahih

Bukhari- dari Abu Sa'id, dia berkata, Fi *V\t .,La l' 
'J:t:) oit

F ,/.iti6 ,€j i-ki 6:tLy',):3i;yf'u ,.eat It e dt F ',t.ei

j ojt -#r gru'::Ei *,jl ,j" t W q;- os d' ulr' t*. *. ijv
p\r';Ar :jW ;;rtllr'rt'Jr tEi'oi d tri. (Biasanya Rasulullah SAW

i'tikaf pada sepuluh hari di pertengahan bulan. Apabila datang malam

ke-21 beliau pulang. Pada suatu bulan beliau tetap I'tikaf di malam-
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malam beliau biasa pulang. Kemudian beliau bersabda,

"sesungguhnya alu biasa i'tiknf pada sepuluh yang pertengahan,

kemudian tampak bagiku untuk i'tikaf di sepuluh terakhir", maka

beliau pun i'tikaf pada sepuluh yang terakhir). Maka yang dimaksud

'dua puluh malam' adalah sepuluh pertengahan dan sepuluh terakhir.

8. Ahli Qira'ah dari Kalangan Sahabat Nabi SAW

f i'j?r1f i r:-i,lPi,23li^,-j i' * a
4999. Dari Masruq, Abdullatr bin Amr menyebut Abdullatr bin

Mas'ud, lalu berkata, "Aku senantiasa menytrkainya, aku mendengar

Nabi SAW bersabda, 'Ambillah Al Qur'an dari empat orang;

Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'adz, dan Ubay bin Ka'ab'."

)-r*-I n''* r+;]$'ai, ; # *
'J lL,6:r;'#iv.*'t l:.?" J:" it);'e a
u'f ir 76r'eLl;;1 *r';r-lilt& di *e:,i *
U; i o;A6'&i 6t4t diSi:',i+i,'JG .e;\6i

5000. Dari Syaqiq bin Salamah, dia berkata: Abdullah bin

Mas'ud berkhutbah kepada kami dan berkata, "Demi Allah, sungguh

aku telah mengarnbil dari mulut Rasulullatr SAW tujuh puluh surah

lebih, dan demi Allah, sungguh sahabat-sahabat Nabi SAW telah

mengetahui aku termasuk orang paling mengetahui di antara mereka
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tentang Kitab Allah, tetapi aku bukanlah yang terbaik di antara

mereka." Syaqiq berkata, "Aku duduk di suatu pertemuan untuk

mendengar apa yang mereka katakan. Namun, aku tidak mendengar

seorang pun yang menanggapi mengatakan selain itu."

'J\J r:-; '.,3iir- 2r,*, utfi rr-b.t? ir]uC;;
,1.. o(, 1. i.
"L't * bt ,J-r.nr Ji, ;. L:ry i* ,U;l;k 6 ,l,y',
|J"v

=6,Ak'oi'{"L.1i,i* 
Ft e) e r;ji '-:;i,lw

.".-:rt i:.:;3 sj,;.ir ,-";:j ;xt

5001. Dari Alqamah, dia berkata: Kami berada di Himsh, lalu

Ibnu Mas'ud membaca surah Yuusuf. Seorang laki-laki berkata,

"Tidak seperti ini diturunkan." Dia berkata, "Aku membacakannya

kepada Rasulullah SAW." Dia berkata, "Bagus." Lalu dia mendapati

bau khamer darinya, maka dia berkata, "Apakah engkau mendustakan

Kitab Allah dan minum Khamer?" Kemudian dia memukulnya

sebagai ft ad (hukuman)."

J {* d;t ,srot *r, :'oubt *>t i' + J$ :Jt3 o:'i *
; A;t u;i \) ,dif';.i'&i uf vr i' :*t ui;; u;i
irr .;(i ,b :tLi r'-i ;'i'j, ,u;l rt'&i ui lt ar yul,,?, I' l' J- . ai;i 3yu

5002. Dari Masruq, dia berkata: Abdullah RA berkata, "Demi

Allah yang tidak ada sesembahan selain Dia, tidaklah diturunkan suatu

surah dari Kitab Allah melainkan aku tahu dimana diturunkan, dan

tidaklah diturunkan suatu ayat dari Kitab Allah melainkan aku tahu

tentang siapa diturunkan. Sekiranya aku mengetahui seseorang yang
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lebih tahu tentang Kitab Allah daripada diriku dan dapat dicapai

dengan mengendarai unta, niscaya aku akan menaiki kendaraan

menuju kepadanya."

,)c ,:1';)r f A,or; ir sf ,9Uy;;i';:L ilui;A *
'; Al l.;\t'r'& U,i itG t*j * \' & dt *

',o 'i t,,, o. n. l to to.. to | .t,

f _\-.b-liJl qV .*) _y.l: r?.V _t L-:J c..1.-;e :Lr; c.---5

a(,. :,,'. 1o , o 'o. ,.f'f uw f *'s .c.f
5003. Dari Qatadah, dia berkata, "Aku bertanya kepada Anas bin

Malik RA, 'Siapa yang mengumpulkan Al Qur'an di masa Nabi

SAW?'Dia berkata, 'Empat orang semuanya dari kaum Anshar; Ubay
bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Zaidbin Tsabit, dan Abu Zaid'." Riwayat
ini dinukil juga oleh Al Fadhl bin Husain bin Waqid, dari Tsumamah,

dari Anas.

"c**;-L], *i *L \t .*'olr -t ilu *u! i it ,f
.*:) l') ?v;.i.-')j1F;\e;,ot':rfut i t*rift ol'4st

' ,.? -.i6rs iaj:Js
5004. Dari Anas, dia berkata, "Nabi SAW meninggal dan belum

ada yang mengumpulkan Al Qur'an selain empat orang; Abu Ad-
Darda', Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Tsabit, dan Abu Zaid." Dia
berkata, "Dan kami mewarisinya."

Ll-t ti;, ,t:'3ilU ,';; i6 ,i6 q& q.t * i ; * ,f
F', ya?r, J:" it );, ,f u'i're:ti'i;;ir';j ,f ',
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?,.. cro'
r..++., cJu r6i \l fi Ye$:")kty

O-? O<cf ^.;rll Jti 'k;r!l,rf.
.(qb \1W

5005. Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "lJmar

berkata, 'Ubay adalah orang paling mahir qira'ah di antara kita,

sungguh kami biasa meninggalkan cara baca Ubay sementara Ubay

mengatakan, 'Aku mengambilnya dari mulut Rasululah SAW', aku

tidak akan meninggalkannya karena sesuatu. Allah berfttman,'Ayat

mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami iadikan (manusia) lupa

kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang

sebanding dengannya'. "

Keterangan Hadits:

(Bab ahli qira'ah dari kalangan sahabat Nabi SAW.

Maksudnya, mereka yang masyhur sebagai penghafal Al Qur'an dan

layak untuk mengajarkannya. Kata qurrac' (ahli qira'ah) menurut

ulama salaf juga digunakan untuk mereka yang mendalami disiplin

ilmu Al Qur'an. Dalam bab ini, Imam menyebutkan 6 hadits, yaitu:

Pertama, hadits dari Amr bin Murrah, dan nasabnya disebutkan

Imam Bukhari pada pembahasan tentang keutamaan melalui jalur ini,

tetapi Al Karmani lalai hingga berkata, "Dia adalah Amr bin Abdullah

Abu Ishaq As-Subai'i."

o3p jt (Dari Masruq). Disebutkan dari Ibrahim (yakni An-

Nakhdi) syaikh lain yang dikutip Al Hakim melalui Abu Sa'id Al
Mu'addib, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah.

Namun hal ini terbalik, karena yang akurat adalah dari Al A'masy,

dari Abu Wa'il, dari Masruq, seperti yang telah disebutkan pada

pembahasan tentang keutamaan. Kemungkinan Ibrahim menerimanya

dari dua guru, dan juga Al A'masy.
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#.\i'e'of"lt ,li; @mbiltah Al Qur'an dari empat orang).

Maksudnya, pelajarilah Al Qur'an dari mereka. Keempat orang yang

disebutkan dalam hadits ini, dua dari kaum Muhajirin, yaitu yang

clisebutkan lebih awal, dan dua dari kaum Anshar. Salim yang

dimaksud adalah Ibnu Ma'qil (mantan budak Abu Hudzaifah),

sedangkan Mu'adz adalah Ibnu Jabal.

Hadits ini telah disebutkan dalam pembahasan keutamaan Salim,

mantan budak Abu Hudzaifah, melalui jalur ini, dan di awalnya
, t. i '

disebutkan, i'ji I ,-gl sri :jui ti& i1' + '+ ;p ; ^1tr't:s f\
*ri."s ,a7.'ri;a ii'jir t'u* l,:'i" &3 # lr, .,1" it J't-'tl;', 6rx. +i
(Abdullah bin Mas'ud disebut di sisi Abdullah bin Amr' lalu dia

berkata, "Itu adalah laki-laki yang senantiasa aku sukai setelah aku

dengar Rasulullah SAW bersabda, 'Ambillah Al Qur'an dari empat

orang', dan beliau memulai dengan menyebut namanya"). Lalu

disebutkan seperti hadits di atas.

Dari hadits ini diambil pelajaran tentang mencintai orang yang

mahir dalam iknu Al Qur'an. Disebutkannya seseorang lebih dahulu

daripada orang-orang yang bersekutu dengarrnya dalam suatu masalah

menunj ukkan keutamaannya dibanding yang lain'

Al Karmani berkata, "Kemungkinan Nabi SAW bermaksud

memberitahukan apa yang terjadi sesudahnya, yakni keempat orang

itu akan tetap hidup hingga menyendiri dengan kelebihan tersebut."

Namun, pernyataan ini disanggah bahwa mereka tidak menyendiri

dalam hal itu. Bahkan mereka yang mahir dalam tajwid Al Qur'an

setelah masa kenabian justru lebih banyak. Disarnping itu, Salim,

mantan budak Abu Hudzaifah terbunuh pada perang Yamamah tidak

lama setelah Nabi SAW wafat. Adapun Mu'adz meninggal pada masa

khilafah Umar. Kemudian Ubay dan Ibnu Mas'ud meninggal pada

masa khifalah Utsman. Sementara Zaid bin Tsabit meninggai lebih

akhir hingga memegang tampuk kepemimpinan di bidang bacaan Al

Qur'an -setelah masa mereka itu- dalam masa cukup lama. Makna
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yang paling kuat, perintah untuk *"r*u*bil Al Qur'an dari mereka,

adalah saat pernyataan itu dikeluarkan. Tidak ada pula konsekuensi

bahwa tidak seorang pun di masa itu yang bersekutu dengan mereka

dalam menghafal Al Qur'an. Bahkan jumlah sahabat yang menghafal

seperti mereka lebih banyak. Pada pembahasan perang sumur Ma'unah

telah dikemukakan bahwa para sahabat yang terbunuh yang disebut

qurua ' (ahli Al Qur'an) jumlah mereka 70 orang.

Kedua, hadits yang diriwayatkan dari Umar bin Hafsh, dari

bapaknya, dari Al A'masy, dari Syaqiq bin Salamah, dari Abdullah bin

Mas'ud. Kebanyakan periwayat menyebutkan dalam sanad ini dengan

redaksi, "Umar bin Hafsh menceritakan kepada kami, bapakku

menceritakan kepada kami..." Sementara menurut nukilan Al Jiyani,

bahwa dalam riwayat Al Ashili dari Al Jurjani disebutkan, "Hafsh bin

Umar menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepada

kami." Namun, ini adalah kesalahan dan pembalikan nama. Hafsh bin

Umar tidak memiliki bapak yang dia menukil riwayatnya darinya

dalam kitab Ash-Shahih. Babkan yang benar di sini adalah Umar bin

Hafsh bin Ghiyats. Bapaknya adalah qadhi di Kufah. Hadits ini

dikutip Abu Nu'aim dalam kitab Al Mustakhraj dari Sahal bin Bahr,

dari Umar bin Hafsh bin Ghiyats (disertai nasabnya), lalu dia berkata,

"Hadits ini diriwayatkan Imam Bukhari dari Umar bin Hafsh."

lAJ ,f W tiit; lSyaqtq bin Salamah menceritakan kepada

kami). Dalam riwayat Muslim dan An-Nasa'i dinukil melalui Ishaq,

dari Abdah, dari Al A'masy, dari Abu Wa'il, yakni Syaqiq yang

disebutkan di atas. Kemudian Al A'masy menukil juga hadits ini

melalui guru lain, seperti dikutip An-Nasa'i dari Al Hasan bin Ismail,

dari Abdah bin Sulaiman, dari Al A'masy dari Abu Ishaq, dari

Hubairah bin Yarim, dari Ibnu Mais'ud. Jika sanad ini akurat, maka

mungkin Al A'masy telah meriwayatkan hadits itu melalui dua jalur.

Jika tidak, maka Ishaq (bin Rahawaih) lebih akurat daripada Al Hasan

bin Ismail. Disamping riwayat akurat dari Abu Ishaq tentang hadits ini

adalah yang diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Abi Daud, dari Ats-Tsauri
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dan Israil serta selain keduanya, dari Abu Ishaq, dari Khumair, dari

Ibnu Mas'ud. Untuk itu ditemukan keganjilan pada riwayat Al Hasan

bin Ismail di dua tempat sekaligus.

^-!; ?nr .,i; n" JA e|c ,r'tti iii Arl ',Sul :# i ar ry $i
'-. t . ",.,r" :'AjJ-'';#;|) b.'P', (Abdullah bin Mas'ud berkhutbah kepada kami

dan berkata, "Demi Allah, sungguh aku telah mengambil dari mulut

Rasulullah SAW tujuh puluh lebih surah...'). Ashim menambahkan

dalam riwayatnya dari Ashim dari Abdullah, g.rLJ'ei ,f y1'-lr'23;.">'i+ft

(dan aku mengambil sisa Al Qur'an dari sahabat-sahabatnya).

Dalam riwayat Ishaq bin Rahawaih pada bagian awalnya disebutkan

firman-Nya , y ,r41t tl+" ,f Urpu"|)b" U3 (Barangsiapa yang

berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari

kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatknnnya ilu),lalu
dia berkata, "Menurut qira'ah siapa kalian memerintahkanku untuk

membacanya, semdntara aku telah membacakannya kepada Rasulullah

SAW?" disebutkan hadits selengkapnya.

Dalam riwayat An-Nasa'i, Abu Awanah, dan Ibnu Abi Daud,

dari Ibnu Syihab, dari Al A'masy, dari Abu Wa'il, disebutkan, r :;t't

'5,aa; rrv *''1T-,P w.vt-'J)x- ci ,'J6 #t * i#;.i 1 i3'

1,,' j; ):or J'y't e'u'-l:j'ni t3 i i") g,tt ,* rll'ot *i\?b |#j
'^+'p', lb (Abdutlah bin Mas'ud berkhutbah kepada kami dan

berkata; 'Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan

perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa

yang dikhianatkannya itu', curilah mushhaf-mushhaf kamu, dan

bagaimana kamu memerintahkan aku membacanya menurut qira'ah

Zaid bin Tsabit, sementara aku telah membaca dari mulut Rasulullah

SAW seperti itu). Dalarir riwayat Khumair yang disinggung

sebelumnya dijelaskan faktor penyebab Ibnu Mas'ud mengucapkan

perkataannya ini, l' ,,lul ;#or iirr .rF U; "t;'#'oi ,i7tbSu.-'ri il
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',;.,,-': ,-1' ?nr,r.:a i' )"ni e n c.,:vi t't761 -eii g'|,ai- 1ia;:"t

(ketika diperintahkan agar mushhaf-mushhaf dirubah, hal itu terasa

berat bagi lbnu Mas'ud, maka dia berkata, "Barangsiapa yang

m{tmpu" Jalu pada bagian akhirnya dikatakan- apakah aku akan

meninggalkan apa yang aku ambil dari mulut Rasulullah SAW?).

Dalam riwayatnya yang lain disebutkan, b( i'Lt '., I i;J e"b) )6 il
'J;:$t'^ttbf "5fi1tungguh 

aku akan mencuri mushhaiku, barangsiapa

yang mampu untuk mencuri mushhafnya maka hendaklah ia

melakukannya).

Al Hakim meriwayatkan dari jalur Abu Maisarah, dia berkata,

,j;- - ij;ii r arrl ::,i; it'lui ;P i.r: *";i],r1:1! si s$'c.L'y
\t'v'-

*t * iu' ,,i-a !t'J't-j d.f.i1-'rir.bl (Aku berangkat dan mendapati

Al Asy'ari, Hudzaifah, dan lbnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berknta, "Demi

Allah, aku tidak akan menyerahkannya -yalcni mushhafnya-,

Rasulullah SAW telah membacakannya kepadaku"), lalu disebutkan

seperti di atas.

l' :t4'r- 1'u,! P, * lo'o,; Ut+,rlt *u ytt
(Demi Allah, sungguh sahabat-sahabat Nabi SAW telah mengetahui

aku termasuk orang paling mengetahui tentang kitab Allah di antara

mereka). Dalam riwayat Abdah dan Ibnu Syihab dari Al A'masy

disebutkant lt fsj-i[bt ,f, fom orang yang paling mengetahui

tentang Kitab Allah di antara mergka), tidak mencantumkan kata'min'

yang bermakna salah satu yang paling mengetahui di antara mereka.

Kemudian diberi tambahan, {t',tl/i r'4,.jf;1$-;i'oi Seili
(sekiranya aku mengetahui ada yang lebih tahu daripada aku, maka

aku akan pergi kepadanya). Namun, hal ini tidak menafikan riwayat

yang mencantumkan kata'min', karena yang dia nafikan adalah secara

umum, bukan persamaan.
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"e* 5.1 A'1 lNamun aku buknn yang terbaik di antara mereka).

Disimpulkan bahwa kelebihannya dalam keutamaan tersebut tidak

menunjukkan keutamaan secara mutlak. Lebih tahu tentang kitab
Allah tidak mengharuskan keutamaan mutlak, bahkan ada

kemungkinan orang lain lebih pandai daripada dirinya dalam disiplin
ilmu yang lain. Oleh karena itu, dia berkata, "Aku bukan yang terbaik

di antara mereka." Masalah ini akan diulas kembali pada bab "Sebaik-

baik Kamu Adalah Orang yang Belajar Al Qur'an dan

Mengajarkannya".

'*J,s 

"ita-firr|.i; 
bt jAG &i #t e|A#W|:,j

(Syaqiq berkata, "Aku duduk di suatu pertemuan untuk mendengar

apa yong mereka katakan. Namun, aku tidak mendengar searang pun
yang menanggapi mengatakan selain itu). Bagian ini dinukil melalui
sanad yang disebutkan di awal hadits. Maksudnya, dia tidak
mendengar orang yang menyelisihi lbnu Mas'ud mengatakan selain

yang dikatakan Ibnu Mas'ud. Atau dia tidak mendengar orang yang

membantah perkataannya itu. Dalam riwayat Muslim disebutkan, j6
'd,5'r;t.t-it>;6 p, *vht ,v # i6bt p e'd^!,'a\b

Muhammad SAW, namun aku tidak mendengar seorang pun yang
mengingkari hal itu, dan tidak pula mencelanya'). Dalam riwayat Abu

Syihab disebutkan, iLi 6'f3-"bi t;t Pt e'd, /t f i7ili
(ketika turun dari mimbar, alet duduk di suatu majlis, tetapi aku tidak
mendengar seorang pun mengingkari apa yang dia katakan). Hal ini
memberi keterangan bahwa perkataannya "sahabat-sahabat

Muhammad" khusus bagi mereka yang berada di Kufah, maka ia tidak
bertentangan dengan riwayat Ibnu Abi Daud, dari. Az-Zahri, dari

llbaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari Abdullah bin
Mas'ud, dimana disebutkan seperti hadits di atas, lalu dikatakan, Az-
Zuhri berkata, "Sampai berita kepadaku bahwa pernyataan Ibnu
Mas'ud itu tidak disukai beberapa sahabat Rasulullah SAW", Karena
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dapat dipahami bahwa mereka yang tidak menyukai pernyataan Ibnu

Mas'ud adalah selain para sahabat Nabi SAW yang disaksikan Syaqiq

di Kufah. Mungkin juga dipahami dari tinjauan yang berbeda, maka

yang dinafikan oleh Syaqiq adalah bantahan atau celaan atas

pemyataan bahwa dirinya adalah yang paling tahu tentang Al Qur'an.

sedangkan yang dikatakan Az-zuhi berkenaan dengan sikapnya yang

mencuri mushhaf. Seakan-akan maksud Ibnu Mas'ud mencuri

mushhaf adalah menyembunyikannya agat tidak diketahui, lalu

dimusnahkan. Hal ini dapat dipahami, karena Ibnu Mas'ud berbeda

dengan pandangan Utsman yang mencukupkan pada satu bacaan saja

dan memusnahkan bacaan lainnya. Atau mungkin Ibnu Mas'ud tidak

mengingkari penyatuan bacaan karena dapat menghilangkan

perselisihan, tetapi dia ingin bacaannya dijadikan standar karena

kelebihan yang dimiliknya, seperti dapat diketahui dari makna zhahir

perkataannya. Ketika keinginannya tidak terpenuhi dan menurutnya

pemilihan qira'ah Zaid merupakan sikap mengunggulkan sesuatu

tanpa faktor yang menguatkannya, maka dia bersikukuh dengan

bacaannya. Hanya saja Ibnu Abi Daud mengutip satu judul bab, "Ibnu

Mas'ud Ridha sesudah itu terhadap perbuatan lJtsman", namun dia

tidak mengutip riwayat yang tegas mendukung pernyataannya'

Ketiga, hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan dari Muhammad

bin Katsir, dari Sufyan, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah.

,i "., i-itt" l;; 'i.t i-p 'br(? 6amt berada di Himsh, lalu

Ibnu Mas'ud membaca surah Yuusufl. Secara zhahir Alqamah

menyaksikan kejadian. Demikian juga diriwayatkan A1 Ismaili dari

Abu Khalifah dari Muhammad bin Katsir (guru lmam Bukhari dalam

riwayat ini). Namun, Abu Nu'aim meriwayatkan dari Yusuf Al Qadhi,

dari Muhammad bin Katsir, "Dari Alqamah, dia berkata: Abdullah

berada di Himsh." Imam Muslim meriwayatkannya dari Jarir dari Al

A'masy, "Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: Aku berada di

Himsh, lalu aku membaca..." disebutkan hadits selengkapnya.

Keterangan ini berkonsekuensi bahwa Alqamah tidak menyaksikan
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kejadian tetapi hanya menukilnya dari Ibnu Mas'ud. Demikian juga

diriwayatkan Abu Awanah melalui beberapa jalur dari Al A'masy,

"Aku sedang duduk di Himsh." lmam Ahmad mengutip dari Abu

Muawiyah, dari Al A'masy, dia berkata, "Dari Abdulllah bahwa dia

membaca surah Yuusuf." Riwayat Abu Muawiyah ini juga dikutip

Imam Muslim tanpa menyebutkan redaksinya.

cjSt lk 6 ,|hrius lSeorang laki-laki berkata, "Tidak seperti

ini diturunkan"). Saya belum menemukan keterangan tentang

namanya. Sebagian mengatakan, dia adalah Nahik bin Sinan yang

kisahnya telah dikutip bersama Ibnu Mas'ud mengenai Al Qur'an.
Namun, saya tidak menemukan hal itu disebutkan secara tekstual.

Dalam riwayat lmam Muslim disebutkan, J*b i7t :71;.Jl W d.'J*
,gi tk 6 :i$t'a p ,'Jui' .L'i-ej* # |>r;t 6euagian orans

yang hadir berkata padaku, "Bacalah kepada kami." Aku pun

membacakan pada mereka surah Yuusuf. Maka seorang laki-laki di

antara kaum itu berkata, "Tidak seperti ini diturunkan.").Jika yang

bertanya adalah yang berkomentar, maka pelaku yang tidak diketahui

pasti hanya satu. Adapun jika yang lain, maka ada dua pelaku yang

tidak diketahui.

Fi Ub hr k ,J)t JH ,rb'-i|i'Sa loia berkata, "Aku

membacakannya kepada Rasulullah SAW"). Dalam riwayat Muslim

disebutkan, 'Fi *v?ot & I' J?3Wi;i|O *tt'o;.1 :|.>ia 6m
berkata, "Kasihan engkau, demi Allah, ia telah dibacakan kepadaku

oleh Rasulullah SAW".).

F g:9 -e')') (Latu dia mendapati bau khamer darinya).lni

adalah kalimat sisipan. Dalam riwayat Muslim disebutkan, Ui tJ;*

),At ?) + i>'r-r')\ ,lki &etikn aku sedang bercakap-caknp

dengannya, tiba-tiba alat mendapati darinya bau khamer).
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t . ? t... iijJt U.'.b-r (Dia memukulnya sebagai had [hukumanJ). Dalam

riwayat Muslim disebutkan ,|tiLr',-iiiln ,J6 ,':):i>i ,f C; 'y ,t iii
(aku berkata, "Jangan meninggalkan tempat ini hingga aku

mencambulqnu". Dia berkata, "Aku pun mencambul*tya sebagai had

[hukumanJ). An-Nawawi berkata, "Hal ini dipahami bahwa Ibnu

Mas'ud memiliki kekuasaan untuk menegakkan hukuman mewakili

Imam. Kemudian laki-laki tersebut telah mengakui perbuatannya

tanpa alasan yang dapat diterima. Jika tidak demikian, tidak boleh

menegakkan had hanya sekadar mendapatkan baunya. Sebagian

mereka mengingkari karena kebodohan. Jika pengingkaran itu bukan

karena kebodohan, maka akan membawa kepada kekafiran. Mereka

sepakat siapa mengingkari satu huruf yang disepakati dalam Al

Qur'an, maka ia kafir." Kemungkinan pertama cukup bagus. Namun,

mungkin juga pemyataan, "Dia memukulnya sebagai had", artinya

mengajukan persoalan itu kepada Imam, lalu Imam menjatuhkan

hukuman. Pemukulan itu dinisbatkan kepada dirinya, karena dialah

penyebab hukuman tersebut.

Al Qurthubi berkata, "Hanya saja Ibnu Mas'ud melaksanakan

hukuman,'karena telah diberi mandat oleh pemilik kekuasaan. Atau

dia berpendapat mewakili Imam dalam melaksanakan suatu

kewajiban. Mungkin juga peristiwa ini te{adi saat dia menjadi

pemimpin di Kufah, karena Ibnu Mas'ud memimpin Kufah pada masa

Umar dan awal pemerintahan Utsman." Kemungkinan kedua cukup

beralasan. Adapun kemungkinan terakhir tampaknya dilandasi

kelalaiannya terhadap teks riwayat yang menyatakan kejadiannya

berlangsung di Himsh. Ibnu Mas'ud tidak pernah memerintah wilayah

ini, tetapi dia pemah memasukinya sebagai seorang prajurit, pada

masa pemerintahan Umar. Mengenai jawaban kedua tentang bau

khamer ditolak oleh nukilan dari Ibnu Mas'ud bahwa dia

membolehkan menegakkan hukuman sekadar adanya bau khamer.

Kejadian serupa terjadi juga pada Utsman yang berkaitan dengan

kisah Al Walid bin Uqbah. Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan
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sesudah hadits ini suatu nukilan dari Ali bahwa dia mengingkari Ibnu

Mas'ud karena menegakkan hukuman kepada laki-laki itu hanya

berdasarkan bau khamer, tanpa disertai pengakuan maupun saksi.

Al Qurthubi berkata, "Hadits ini menjadi hujjah bagi yang

menolak argumentasi mereka yang tidak menegakkan hukuman

berdasarkan bau khamer semata, seperti ulama madzhab Hanafi, juga

menjadi pendapat lmam Malik serta para pengikutnya, dan

sekelompok ulama Hljaz." Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini adalah

masalah khilafiyah yang masyhur. Bagi yang tidak membolehkan hal

itu bisa berkata, "Apabila ada kemungkinan laki-laki tersebut

mengakui perbuatannya, maka ia tidak dapat dijadikan hujjah untuk
mendukung pendapat kamu."

Ketika Al Muwaffiq menyebutkan dalam kitab Al Mughni
tentang perbedaan penegakkan hukuman berdasarkan bau khamer,

maka dia memilih untuk tidak menegakkannya dengan alasan tersebut,

tetapi harus diiringi oleh faktor-faktor lain, seperti pelaku dalam

keadaan mabuk atau memuntahkan khamer. Begitu juga apabila

ditemukan sekelompok orang yang dikenal sebagai orang-orang fasik,

lalu ditemukan khamer, dan dari mulut salah seorang mereka keluar
bau khamer.

Ibnu Mundzir meriwayatkan dari sebagian salaf bahwa orang
yang wajib dijatuhi hukuman meski hanya didapati bau khamer

darinya adalah orang yang dikenal pecandu khamer. Hal ini dikatakan
juga dengan orang yang shalat dan ragu apakah ia kentut atau tidak.

Jika diiringi oleh bau maka hal itu menunjukkan dirinya telah

berhadats dan harus mengulangi wudhu. Jika berada dalam shalat

maka hendaklah menghentikan shalatnya. Adapun keterangan yang

tidak mengharuskan wudhu saat ada keraguan, dipahami dalam

konteks persangkaan semata tanpa ada faktor lainnya.

Mengenai jawaban ketiga juga cukup bagus. Hanya saja

mungkin Ibnu Mas'ud berpandangan tidak menerima apa yang

dikatakan seseorang saat mabuk. Al Qurthubi berkata, "Mungkin laki-
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laki itu hanya mendustakan Ibnu Mas'ud dan tidak mendustakan Al

Qur'an. Inilah yang tampak dari perkataannya, 'Tidak seperti ini

diturunkan', karena secara zhahimya dia menetapkan ekstitensi ayat

itu, tetapi mengingkari cara pembacaan Ibnu Mas'ud. Dia mengatakan

hal itu mungkin didasari kebodohan, atau minimnya hafalan, atau

keadaanny a yang tidak stabil akibat pengaruh minuman keras.

Keempat, hadits yang diriwayatkan dari Umar bin Hafsh, dari

bapaknya, dari Al A'masy, dari Muslim, dari Masruq, dari Abdullah

RA. Muslim yang dimaksud adalah Abu Adh-Dhuha Al Kufi.

Demikianlah tercantum dalam riwayat Abu Hamzah dari A1 A'masy

yang dikutip Al Ismaili. Dalam level Muslim ini terdapat periwayat

lain yang juga berasal dari Kufah. Masing-masing dari keduanya

diberi nama Muslim. Namun, salah satunya biasa dipanggil Al A'war

dan satunya lagi Al Bathin. Orang pertama adalah Muslim bin Kaisan

dan yang kedua adalah Muslim bin Imran. Namun, saya tidak

menemukan salah satu dari keduanya mengutip riwayat dari Masruq.

Jika disebutkan Muslim dari Masruq dapat ketahui bahwa dia adalah

Abu Adh-Dhuha. Meskipun terjadi persekutuan karena Al A'masy

menukil riwayat dari ketiganya.

li t+ SA fuUuttah berkata). Dalam riwayat Quthbah dari Al

A'masy yang dikutip Imam Muslim disebutkan, "Dari Abdullah bin

Mas'ud."

Aq lDemt Allah). Dalam riwayat Jarir dari Al A'masy yang

dikutip Ibnu Abi Daud disebutkan, '* 6 j"ti;Ju y 6. 
'3r 

1i j6

Ll. 1,J @bdullah berkata ketika dilakukan apa yong telah

dilakukan terhadap Mus hhaf-mus hhaf, " D emi Allah ... ") .

" i,1 ",iLJJi "U1 (Tentang siapa diturunkan). Dalam riwayat Al

Kasymihani disebutkan , 'rJSl Q. (tentang apa diturunkan). Serupa

dengannya dalam riwayat Quthbah dan Jarir.
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iyt * i' y€ e'nbi t.t;i n*i i'i gekiranya aku mengetahui

seseorang yang lebih mengetaltui kitab Allah dibandingkan diriku

yong dapat dicapai oleh kendaraan unta). Dalam riwayat Al

Kasymihani disebutkan, y;ili (aku dapat dihantarkan kepadanya),

dan ini adalah riwayat Jarir.

4t1'1 lttiu"oya aku akan menaiki kendaraan menuiu

kepadanya). Disebutkan pada hadits kedua, {i c}'S @ku akan pergi

kepadanya). Dalarn riwayat Abu Ubaidah dari Ibnu Sirin disebutkan,

\# e#\r*'iru:r:tg,' ">:tLi ,yr|try oi 4i'i'i ,;ti )'# ;tL1'fi
d,|'oi id*i -'Jrt 3i - '^*l (dikabarkan kepadaku bahwa lbnu Mas'ud

berkata, "Kalau aku mengetahui seseorang -yang aku dapat

dihantarkan kepadanya oleh unta- qira'ahnya lebih dekat dengan

pengajuan terakhir dibandingkan qira'ahku, sungguh aku akan

mendatanginya -atau dia berkata- aku akan memal<sakan dirilgu untuk

mendatanginya"). Seakan-akan perkataannya, "aku dapat dihantarkan

oleh unta kepadanya", merupakan pembatasan terhadap tempat-tempat

yang tidak mungkin dicapai oleh unta, mungkin karena keberadaannya

yang tidak dapat mengarungi lautan maka dibatasi pada daratan, atau

karean dia yakin tidak ada seorang pun yang melebihinya dalam hal

itu di antara manusia, maka dikeluarkan dari pernyataan itu penghuni

langit.

Hadits ini menunjukkan bahwa seseorang boleh menyebutkan

keutamaan dirinya sesuai kebutuhan. Namun hal itu dilarang bagi

mereka yang melakukannya untuk kesombongan dan membanggakan

diri.

Kelima, adalah hadits Anas RA yang dinukil Imam Bukhari

melalu dua jalur periwayatan.

*k, ,* d, w ,;l.bi'jt'r*'i; i;e?rr s": *\.6 i.';rt'cji;
,r;o-.!tr s'$i; t4,1 ,,1ti sp-i
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M, "Siapa yang mengumpulkan Al Qur'an pada masa Nabi SAW?"

Dia berkata, "Empat orang semuanyo dari kaum Anshar"). Dalam

riwayat Ath-Thabari dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah di bagian

awal hadits disebutkan , / 6.'si $ :a\\'Sui e.)";Jr: u"\\r o$J 7at
;-,1;-,6 j.t e;-'i ,#36lW'nlpu*'i', 56 i.'e ;-1,'i yt
9 ,L;":ilr',ut *16'i eb'j\r K> i': * €:i'i.'zib:; {<**lr i:t;L

i'.,;;'^i:&i"p iif,ir rtl,A a.ti (kedua komunitas; Aus dan Khazrai

saling berbangga. Aus berkata, "Dari kami ada empat orafig yang

Arsy bergoncong karenanya, yaitu Sa'ad bin Mu'adz, orang yang

kesaksiannya sama dengan kesaksian dua orang, yaitu Khuzaimah bin

Tsabit, orang yang dimandikan malaikat, yaitu Hanzhalah bin Amir,

dan orang yang dilindungi oleh lebah, yaitu Ashim bin Tsabit."

Khazraj berkata, "Dari kami ada empat orang mengumpulkan Al

Qur'an, dan tidak ada yang mengumpulkannya selain mereka"), lalu
disebutkan nama-nama mereka.

*'-: r'i': (Dan Abu Zaid). Pada pembahasan tentang keutamaan

Zaid bin Tsabit dinukil dari Syubah, dari Qatadfr, t*j I U A *

,f'*'rrii$ @ku berkata kepada Anas, "siapakah Abu Zaid?" Dia

berkata, "Salah seorang pamanku"). Di tempat itu dikemukakan

perbedaan mereka tentang nama Abu Zaid, dan saya mengajukan

kemungkinan pernyataan Anas, "empat orang" tidak memiliki makna

implisit, karena riwayat Said yang saya paparkan di tempat ini dari

Ath-Thabari sangat tegas memberi batasan, dan nama Sa'id tercantum

dalam riwayat Qatadah. Mungkin juga perkataan Anas, "Tidak ada

yang mengumpulkannya selain mereka", yakni dari suku Aus,

berdasarkan kisah saling membanggakan diri seperti yang disebutkan.

Dia tidak menafikan yang demikian dari kalangan muhajirin.

Kemudian dalam riwayat Said dikatakan bahwa pernyataan itu berasal

dari kalangan Khazraj tanpa menyebutkan orang yang

mengucapkannya.
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Al Qadhi Abu Bakar Al Baqillani dan ulama lainnya

menanggapi hadits Anas ini dengan beberapa jawaban, yaitu:

Pertama, pernyataan ini tidak memiliki makna implicit,
sehingga tidak ada konsekuensi bahwa selain mereka telah

mengumpulkannya.

Kedua, tidak ada yang mengumpulkan seluruh dialek yang

digunakan Al Qur'an selain mereka berempat.

Ketiga, tidak ada yang mengumpulkan apa yang telah dihapus

sesudah dibacakan, serta apa yang tidak dihapus, kecuali empat orang

itu.

Keempat, maksud mengumpulkan di sini adalah menerimanya

langsung dari mulut Rasulullah SAW tanpa perantara. Berbeda

dengan selain mereka yang mungkin menerima sebagiannya melalui
perantara.

. Kelima, mereka mengambil peran dalam menyampaikan dan

mengajarkannya sehingga menjadi masyhur, sedangkan selain mereka

tidak begitu dikenal, maka dia membatasinya pada mereka

berdasarkan pengetahuannya. Padahal tidak demikian. Atau mungkin

selain mereka sengaja tidak menampakkannya karena khawatir riya'
(pamer) dan membanggakan diri sendiri. Adapun keempat orang

tersebut merasa arnan dari hal ini.

Keenam, maksud mengumpulkan adalah menuliskan. Untuk itu,
tidak menafikan selain mereka mengumpulkannya dalam hafalan.

Adapun keempat orang itu telah mengumpulkannya dalam tulisan dan

menghafalnya dalam hati.

Ketujuh, maksudnya tidak ada seorang pun yarrg menyatakan

terus terang telah mengumpulkannya, dalam arti menyempurnakan

hafalannya di masa Rasulullah SAW selain empat orang tadi. Berbeda

dengan selainnya yang tidak menyatakannya secila tegas, karena

salah seorang mereka tidak menyempurnakan hafalannya kecuali
mendekati masa wafatnya Nabi SAW, saat turun ayat terakhir dalam
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Al Qur'an. Barangkali saat ayat terakhir ini turun dan yang sepertinya

hanya dihadiri oleh mereka berempat. Meskipun ada sejumlah orang

yang tidak dikenal mengumpulkan Al Qur'an.

Kedelapan. maksud mengumpulkan di sini adalah mendengar

dan taat serta mengamalkannya. Imam Ahmad meriwayatkan dalam

kitab Az-Zuhd danjalur Abu Az-Zahiiya|, 'ot iluit "riritr 
g.i 

Gi ^lr't'oi

LJ?t ..l'e,-;,, ,iifjr '* 6it?';;lli isui ot';tr'*4 C.t (Seorang

laki-laki datang kepada Abu Darda dan berkata, "Sesungguhnya

anakku telah mengumpulkan Al Qur'an." Beliau berkata, "Ya Allah,

berilah ampunan. Hanya saja yang mengumpulkan Al Qur'an adalah

yang mendengar kepadanya dan taat.").

Sebagian besar kemungkinan-kemungkinan ini terkesan

dipaksakan, khususnya kemungkinan terakhir. Sebelum ini saya telah

menyitir kemungkinan lain, yaitu menetapkan hal itu bagi kaum

Ythazraj tanpa menyertakan kaum Aus. Maka ia tidak menafikan

keberadaan para pengumpul Al Qur'an dari kedua kabilah tadi, seperti

kaum muhajirin dan orang-orang yang datang kemudian.

Mungkin juga dikatakan, "Anas mencukupkan pada mereka

karena keterkaitan maksudnya dengan mereka." Namun, kemungkinan

ini jelas sangat jauh. Adapun yang nampak dari sejumlah hadits

bahwa Abu Bakar telah hafal Al Qur'an di masa hidup Rasulullah

SAW. Pada pembahasan pengutusan Nabi SAW disebutkan bahwa

Abu Bakar membangun masjid di halaman rumahnya untuk membaca

Al Qur'an. Hal ini dipahami berkaitan dengan Al Qur'an yang turun

saat itu. Perkara ini termasuk sesuatu yang tidak diragukan lagi

mengingat antusias Abu Bakar yang demikian tinggi menerima Al

Qur'an dari Nabi SAW, ditambah kesiapannya yang sempurna

mendampingi beliau SAW di Makkah, apabila keduanya senantiasa

bertemu dan bersama-sama, hingga Aisyah mengatakan -seperti

disebutkan terdahulu pada pembahasan hijrah- bahwa Nabi SAW

datang kepada mereka pagi dan sore.

T

It
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Imam Muslim telah men- shahih-kanhadits, qg,J. e:5?1 ly, il
At lyang mengimami suatu kaum adalah yang paling pakar di antara

mereka tentang kitab Altah). Sementara telah diketahui bahwa Nabi

SAW memerintahkan Abu Bakar menjadi Imam menggantikan

posisinya ketika beliau menderita sakit. Hal ini menunjukkan bahwa

dia adalah orang paling ahli di antara mereka. Sudah disebutkan pula

dari Ali bahwa dia mengumpulkan Al Qur'an berdasarkan urutan

turunnya setelah wafatnya Nabi SAW.

An-Nasa'i meriwayatkan melalui sanad yang shahih dari

Abdullah bin Umar, dia berkata, i#' * N ,F y ofP oi'pr'c,X,i

f e'oipt'Sul &i *?nt ll1em mensumpulkan Al Qur'an dan

membacanya fhingga selesaiJ setiap mtalam. Hal itu sampai kepada

Nabi SAW, maka beliau bersabda, 'Bacalah ia dalam satu bulan").

Substansi hadits ini terdapat juga dalam kitab Ash-Shahih.

Pada hadits yang lalu ditemukan penyebutan Ibnu Mas'ud dan

Salim mantan budak Abu Hudzaifah, sebagai penghapal Al Qur'an,
dan mereka berasal dari kaum muhajirin. Kemudian Abu Ubaid

menyebutkan qurra ' (pada pakar Al Qur'an) di antara sahabat-sahabat

Nabi SAW, dan dia menyebutkan dari kalangan muhajirin; khalifah

yang empat, Thalhah, Saad, Ibnu Mas'ud, Hudzaifah, Salim, Abu

Hurairah, Abdullah bin As-Sa'ib, dan Al Abadilah (empat orang yang

bernama Abdullah). Sedangkan dari kalangan perempuan adalah

Aisyah, Hafshah, dan Ummu Salamah. Namun, sebagian mereka

menyempumakan hafalannya setelah Nabi SAW wafat, maka ia tidak

menjadi bantahan terhadap pembatasan dalam hadits Anas.

Ibnu Abi Daud menyebutkan dalam kitab lsy-Sy ari'ath di antara

ahli Al Qur'an dari kaum muhajirin adalah Tamim bin Aus Ad-Dari

dan Uqbah bin Amir. Sementara dari kalangan Anshar adalah Ubadah

bin Ash-Shamit, Mu'adz (yang nama panggilannya Abu Halimah),

Majma' bin Haritsah, Fadhalah bin Ubaid, Maslamah bin Makhlad,

dan selain mereka. Lalu dia menyatakan bahwa sebagian mereka
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menyempurnakan hafalannya sesudah Nabi SAW wafat. Di antara

mereka yang mengumpulkan Al Qur'an juga adalah Abu Musa Al

Asy'ari seperti disebutkan Abu Amr Ad-Dani. Kemudian sebagian

ulama mutaakhirin memasukkan Amr bin Al Ash, Sa'ad bin Abbad,

dan Ummu Waraqah.

fi',*tW"* *tt *,P *',!bir U.s (Riwayat ini dinukil

juga oleh Al Fadhl bin Husain bin Waqid, dari Tsumamah, dari

Anas). Riwayat mu'allaq ini dinukil melalui sanad yafig maushul oleh

Ishaq bin Rahawaih dalam Musnad-nya dari Al Fadhl bin Musa.

Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Al
Mutsanna, Tsabit Al Bunani dan Tsumamah menceritakan kepadaku,

dari Anas, dia berkata , F31 ? of;sr *- l') *j *v h, ;e'u$ c:a

(Nabi SAW meninggal dan tidak ada yang mengumpulkan Al Qur'an
selain empat orang). Lalu disebutkan hadits selengkapnya. Riwayat

ini menyelisihi hadits Qatadah dari dua sisi. Pertama, penegasan

pembatasan pada empat orang. Kedua, penyebutan Abu Ad-Darda'

sebagai ganti Ubay bin Ka'ab. Mengenai perkara pertama telah

dijawab terdahulu dari berbagai segi. Bahkan hal ini telah diingkari

sejumlah lmam. A1 Maziri berkata, "Pernyataan Anas, 'tidak ada yang

mengumpulkannya selain mereka' tidak berkonsekuensi kenyataannya

demikian, karena dapat dipahami bahwa dia tidak mengetahui jika

selain mereka telah mengumpulkannya juga. Jika tidak demikian, lalu

dari mana dia dapat mengetahuinya mengingat jumlah sahabat sangat

banyak dan tersebar di berbagai negeri. Hal ini tidak sempuma,

kecuali beliau menemui masing-masing mereka, lalu orang itu

mengabarkan kondisinya belum menyempurnakan pengumpulan Al

Qur'an di masa Nabi SAW. Namun, sungguh hal ini cukup mustahil

menurut kebiasaan. Apabila yang menjadi landasan adalah

pengetahuannya maka tidak harus demikian."

Dia juga berkata, "Perkataan Anas ini telah dijadikan pegangan

oleh sejumlah kaum atheis. Namun, ia tidak dapat dijadikan dalil,

sebab kita tidak menerima pemahamannya sebagaimana zhahirnya.
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Kalaupun kita menerimanya, tetapi dari mana mereka menyatakan

bahwa kenyataannya demikian? Jika hal ini pun kita terima, tetapi

tidak ada konsekuensi bahwa Al Qur'an tidak dihapal oleh seluruh

kelompok itu. Bukan syarat mutawatir bahwa setiap individu harus

menghapal seluruhnya. Bahkan bila semuanya telah menghafal

seluruhnya meskipun terbagi-bagi, maka sudah mencukupi."

Al Qurthubi melandasi pemyataan ini dengan keterangan bahwa

pada perang Yamamah ada puluh orang ahli Al Qur'an yang terbunuh.

Kemudian di masa Nabi SAW dalam peristiwa sumur Ma'unah, juga

seperti itu. Dia berkata, "Hanya saja Anas menyebut keempat orang

ini secara khusus, karena kaitannya yang erat dengan mereka

dibanding yang lainnya. Atau mungkin merekalah yang berada dalam

ingatannya."

Mengepai penyelisihan kedua dikomentari Al Ismaili, "Kedua

hadits berbeda dan tidak mungkin dibenarkan semuanya, karena

memiliki perbedaan yang mendasar, bahkan yang benar hanyalah

salah satunya." Al Baihaqi menegaskan bahwa penyebutan Abu Ad-

Darda' merupakan kekeliruan dan yang benar adalah Ubay bin Ka'ab.

Ad-Dawudi berkata, "Aku telah melihat penyebutan Abu Ad-Darda'

sebagai sesuatu yang akurat." Saya (Ibnu Hajar) katakan, Imam

Bukhari rnengisyaratkan untuk tidak mengunggulkan salah satunya

dari keduanya karena sama-sama kuat, sebab jalur riwayat Qatadah

sesuai kriterianya dan telah didukung oleh Tsumamah dalam salah

satu riwayatnya. Kemudian jalur riwayat Tsabit juga sesuai kriterianya

dan didukung oleh Tsumamatr dalam riwayat lain darinya. Namun,

sumber hadits dari Tsabit, dan Tsumamah menyetujuinya. Hal ini
disebutkan juga dari Abdullah bin Al Mutsanna, meskipun sedikit

diperbincangkan, tetapi riwayatnya menurut Imam Bukhari dapat

diterima, hanya saja tidak dapat menandingi riwayat Qatadah.

Kemudian riwayat Qatadah dikuatkan oleh hadits Umar dalam

menyebut tlbay bin Ka'ab, dan ia adalatr hadits terakhir di bab ini.

Barangkali Imam Bukhari mengutipnya untuk mengisyaratkan hal itu
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berdasarkan penegasan Umar yang mengunggulkan Ubay dalam hal

bacaan dibandingkan selainnya. Mungkin juga Anas menceritakan

kedua hadits ini dalam waktu yang berbeda. Pada satu waktu dia

menyebut Ubay bin Ka'ab, dan pada waktu lain menyebut Abu Ad-

Darda'.

Ibnu Abi Daud meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab Al

Qurazhi, dia berkata, "Al Qur'an dikumpulkan pada masa Rasulullah

SAW oleh lima orang dari kalangan Anshar; Mu'adz bin Jabal,

Ubadah bin Ash-Shamit, flbay bin Ka'ab, Abu Ad-Darda', dan Abu

Ayyub Al Anshari." Sanad riwayat ini hasan meskipun mursal-

Namun, ia merupakan pendukung yang bagus bagi hadits Abdullah

bin Al Mutsanna dalam menyebutkan Abu Ad-Darda', meski terjadi

perbedaan dari segi jumlah. Kemudian dari jalur Asy-Sya'bi, dia

berkata, "Al Qur'an dikumpulkan pada masa Rasulullah SAW oleh

enam orang, di antaranya Abu Ad-Darda', Mu'adz, Abu Zaid, dan

ZaidbinTsabit." Keempat orang inilah yang tercantum dalam riwayat

Abdullah bin Al Mutsanna. Sanad riwayat ini juga hasan meskipun

berstatus mursal. Alangkatr dalam penelitian Imam Bukhari. Dari

riwayat mursal ini menjadi jelas kekuatan riwayat Abdullah bin Al
Mutsanna, dan bahwa riwayatnya memiliki sumber.

Al Karmani berkata, "Barangkali pendengar berkeyakinan

bahwa keempat orang itu tidak mengumpulkan Al Qur'an, sementara

Abu Ad-Darda' termasuk orang yang mengumpulkannya, maka Anas

mengucapkan perkataannya untuk membantahnya. Lalu dia

menggunakan pembatasan untuk memberi penekanan. Namun, tidak

menafikan hal itu dari selain mereka berdasarkan kenyataan."

iG;t'i{:Jti *:: ii (Dan Abu Zaid. Dia berkata, "Dan kami

mewarisinya"). Orang yang berkata demikian adalah Anas. Pada

pembahasan keutamaan Zaid bin Tsabit disebutkan, "Qatadah berkata,

aku berkata, 'siapakah Abu Zaid?' Dia menjawab, 'Salah seorang

pamanku'." Kemudian dalam pembahasan perang Badar dikutip

TATIIUL BAARI - 831



melalui jalur lain, dari Qatadah, dari Anas, dia berkata, ,sr?'1 n: li.i crr;

W !; fi i):ri (Abu Zaid meninggal dunia, dan dia seorang peserta

perang Badar, tanpa meninggalkan penerus). Lalu Anas berkata,

"Kami yang mewarisinya." Adapun perkataannya, "Salah seorang

pamanku", menolak perkataan mereka yang menamai Abu Zaid ittt
sebagai Saad bin Ubaid bin An-Nu'man, salah seorang dari bani Amr

bin Auf, karena Anas berasal dari suku Khazraj, sedangkan Sa'ad bin

Ubaid dari suku Aus. Jika demikian, mungkin saja Sa'ad bin tlbaid
termasuk orang yang mengumpulkan Al Qur'an, tetapi tidak diketahui

oleh Anas. Abu Anas Al Askari berkata, "Tidak ada yang

mengumpulkan Al Qur'an dari Aus selain dia." Sementara

Muhammad bin Habib berkata dalam kitab Al Mihbar, "Sa'ad bin

Ubaid termasuk salah seorang yang mengumpulkan Al Qur'an di

rnasa Nabi SAW." Kemudian dalam riwayat Asy-Syabi 
-yang 

saya

sitir terdahulu- dibedakan antara Sa'ad bin Ubaid dengan Abu Zaid.

Dia menyebutkan keduanya sekaligus, maka hal ini menunjukkan dia

bukan yang dimaksud dalam hadits'Anas.

Ibnu Abi Daud menyebutkan di antara mereka yang

rnengumpulkan Al Qur'an adalatr Qais bin Abi Sha'sha'ah, yang

berasal dari suku Y.hazraj, dan pada pembahasan yang lalu disebutkan

bahwa dia panggil Abu Zaid. Begrtu pula Sa'ad bin Al Mundzir bin

Aus bin Zuhair. Dia berasal dari suku Khazraj, tetapi saya tidak

menemukan keterangan tegas bahwa dia biasa dipanggil Abu Zaid.

Kemudian saya temukan dalam riwayat Ibnu Abi Daud keterangan

yang menyingkap kemusykilan ini. Dia meriwayatkan melalui sanad

yang sesuai kriteria Imam Bukhari, hingga Tsumamah, dari Anas,

bahwa Abu Zaid yang mengumpulkan Al Qur'an adalah Qais bin As-

Sakan. Dia berkata, "Dia adalah laki-laki dari kalangan kami bani Adi

bin An-Najjar, salah seorang pamanku, dan dia wafat tanpa

meninggalkan penerus, maka kami pun mewarisinya." Ibnu Abi Daud

berkata, Anas bin Khalid Al Anshari menceritakan kepada kami, dia

berkata, "Dia adalah Qais bin As-Sakan darr Za'wara' dari bani Adi
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bin An-Najjar." Lalu Ibnu Abi Daud berkata, "Dia meninggal

berdekatan dengan masa wafatnya Nabi SAW. Ilmunya pun berlalu

tanpa ada yang sempat menimbanya. Dia seorang yang tidak memiliki

penerus dan termasuk peserta perang Badar."

Keenam, diriwayatkan dari Shadaqah bin Al Fadhl, dari Yahya,

dari Sufyan, dari Habib bin Abi Tsabit, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu

Abbas. Yahya yang dimaksud adalah Al Qaththan. Sedangkan Suffan

adalah Ats-Tsauri. Dalam sanad ini disebutkan, "Dari Habib bin Abi

Tsabit", sementara dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, "Habib

menceritakan kepada kami. "

,J3|J1';.1 pUoy adalah grang yang paling mahir qira'ah di

antara kita). Demikian yang dikutip mayoritas dan inilah yang

ditandaskan AlMizzi di kitab Al Athraf. Dia berkata, "Dalam riwayat

Shadaqah ridak disebutkan nama Ali." Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal

itu tercantum dalam riwayat An-Nasafi dari Imam Bukhari. Bagian

awal hadits dalam riwayatnya adalah, ti:i:-Pi';?t ,StZSiV teU orang

paling mahir di antara kita memutuskan perknra dan Ubay orang

paling mahir di antara kita dalam masalah qira'ah). Ad-Dimyathi

dalam naskahnya menggabungkan penyebutan Ali dalam hadits di bab

ini, tetapi itu kurang bagus, karena tidak tercantum dalam riwayat Al
Farabri yang menjadi pedoman riwayatnya. Pada tafsir surah Al
Baqarah disebutgkan dari Amr bin Ali, dari Yahya Al Qaththan,
melalui sanad di atas, dan di dalamnya disebutkan Ali pada semua

naskah.

';i ,f gs Qara baca Ubay). Kata labn bila dikaitkan dengan

perkataan maksudnya adalah substansi dan makna yang dikehendaki

darinya. Adapun Ubay tidak mau meralat ayat-ayat Al Qur'an yang

dihafalnya dari Rasulullah SAW, meski orang lain memberitatrukan

kepadanya bahwa ayat itu sudah mansukh (dihapus), karena bila dia

mendengarnya dari Nabi SAW maka statusnya adalah qath'i (pasti)

sehingga tidak dapat digugurkan oleh berita orang lain yang
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menyatakan bacaannya telah mansukh, maka Umar berdalil dengan

ayat yang menunjukkan adanya nasakh (penghapusan) ayat, yang

menjadi dalil yang kuat dalam masalah itu.

9. Keutamaan Faatilatul Kitab (Surah Al Faatihah)

ot'
a)9
 

:&1

i" JbU
o,yi i.li :Ju

I G,a, ,Jbi i* :Jv

,dbf * A;nr Jy,
i:jr ; *-, o_ri *
[ 'l,ii ,yi *;L't

e rr; '&i |ttuf vf 'i6 i <€ot r*t ly:t.s 1ts.ti*g.,r1

e';'olt et:ri 6 ,q* t-lv ft-,'.":,St ,y Cr'oi'& )I'it
:J;s qr;ilr ,f rr;'*Li'oil?! di c,ril ,.i,r 

'J;, ( ,Ljj
.q,ri qlt -;;Jir orlt, G,u-.;lt'&t g<o*l,ii' "q:n.:d,-,Jlt)

5006. Dari Abu Said bin Al Mu'alla, dia berkata, "Aku sedang

shalat, lalu Nabi SAW memanggilku, tetapi aku tidak menjawabnya.
Aku berkata, 'Wahai Rasulullatr, tadi aku sedang shalat'. Beliau
bersabda, 'Bukanlah Allah telah berfirman, "Hai orang-orang yang
beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul
menyeru kamu'. Kemudian beliau bersabda, 'Apakah aku akan
memberitahumu surah paling agung dalam Al Qur'an, sebelum kamu

keluar dari masjid ini?'Beliau memegang tanganku dan ketika kami
hendak keluar aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sungguh engkau

berkata, 'Aku akan memberitahumu surah paling agung dalam Al
Qur'an'. Beliau bersabda, 'Al Hamdu Lillaahi Rabbil Aalamiin' (segala

puji bagi Allah Tuhan semesta alam), ia adalah tujuh yang terulang-
ulang dan Al Qur'an yang agungyang diberilcan kepadaht'."
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5007. Dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, "Kami berada

dalam perjalanan, tiba-tiba seorang perempuan datang dan berkata,

'Sesungguhnya pemimpin kaum ini dipatuk ular berbisa, sementara

orang-orang kami tidak ada di tempat, maka apakah ada di antara

kamu yang bisa meruqyah (memohonkan perlindungan untuk yang

sakit dengan membaca dzikir dan doa-doa yang disyariatkan-ed)?'

Seorang laki-laki berdiri bersama perempuan itu dan kami tidak

mengetahui sebelumnya dia pandai meruqyah. Lalu dia meruqyah dan

temyata pemimpin tersebut sembuh. Maka pemimpin itu
memerintahkan agar diberikan kepada kami 30 ekor kambing dan

kami pun diberi minum susu. Ketika kembali kami katakan

kepadanya, 'Apakah engkau pandai meruqyah atau pernah meruqyah?'

Dia berkata, 'Tidak, aku tidak meruqyahnya melainkan hanya

membacakan ummul kitaab (Al Faatilah) '. Kami berkata, 'Jangan

kalian melakukan sesuatu hingga kita datang atau kita bertanya

kepada Nabi SAW'. Ketika kami sampai di Madinah, kami

menceritakannya kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, 'Apakah
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yang membuatnya tahu bahwa itu adalah ruqyah? Bagi-bagikanlah

dan berikan bagian untukku'."

Abu Ma'mar berkata, Abdul Warits menceritakan kepada kami,

Hisyam menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sirin
menceritakan kepada kami, Mabad bin Sirin menceritakan kepada

kami, dari Abu Said Al Khudri, sama seperti ini.

Keterangan:

(Bab keutamaan faatihatul kitab). Disebutkan dua hadits. Salah

satunya hadits Abu Saiid bin Al Mu'alla yang menyatakan bahwa ia
adalah surah yang paling agung dalam Al Qur'an. Maksud 'agung' di
sini adalah agung kedudukannya, karena pahala yang didapatkan

dengan membacanya, meskipun surah lainnya lebih panjang. Hal itu
dikarenakan kandungarurya mencakup makna-makna yang sesuai

dengan hal tersebut. Hal ini telah dijelaskan lebih detail pada awal
pembatrasan tentang tafsir.

Hadits kedua adalah hadits Abu Sa'id Al Khudri tentang

meruqyah dengan membaca Al Faatibah. Hal ini telah dijelaskan pada

pembahasan tentang ijarah (sewa-menyewa). Hadits ini pun sangat
jelas menunjukkan keutamaan surah Al Faatihah.

Al Qurthubi berkata, "Al Faatihatr memiliki kekhususan, ia
sebagai permulaan Al Qur'an dan mencakup semua ilmu-ilmunya,

rnengandung pujian kepada Allah, pengukuhan peribadatan kepada-

Nya, ikhlash bagi-Nya, meminta hidayah dari-Nya, dan pengakuan

akan ketidakberdayaan dalam mensyukuri nikmat-nikmat-Nya.

Dijelaskan juga tentang kebangkitan dan akibat orang-orang yang

ingkar serta hal-hal lain yang menjadikannya sebagai ruqyah." Ar-
Ruyani menyebutkan dalam kitab Al Bahr bahwa basmalah'

merupakan ayat Al Qur'an yang paling utama. Namun, pernyataan ini
disanggah dengan mengemukakan hadits tentang ayat Kursi, dan

inilah yang benar.
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Lt . g{fr'*6:,t- f ;1'Sa1 6lOu Ma'mar berkata, Abdul

lltarits menceritaknn kepada kami...). Maksud dia menyebutkan

riwayat mu'allaq ini untuk menjelaskan penegasan Muhammad bin

Sirin bahwa dia mendengarnya langsung dari Hisyam, dan juga

Mabad dari Muhammad, karena pada sanad yang dia sebutkan

pertama tidak ada keterangan tegas tentang itu. Al Ismaili mengutip

riwayat mu'allaq ini melalui sanad yang maushul dai Muhammad bin

Yahya Adz-Dzuhali, dari Ma'mar, sama seperti itu. Kemudian Abu Ali
Al Jiyani menyebutkan bahwa dalam riwayat Al Qabisi yang dikutip

Abu Zaid sampai kepada Muhammad bin Sirin, "Dan Ma'bad bin Sirin

menceritakan kepadaku", yakni menggunakan kata penghubung'dan'.

Dia berkata, "Namun yang benar adalah riwayat yang tidak

menggunakannya."

10. Keutamaan Surah Al Baqarah

;y :Jv *') ))L \t ,* 4t f )t* ,ri * )F1t * *
f,r,'r;

5008. Dari Abdunahman, dari Abu Mas'ud, dari Nabi SAW,

beliau bersabda, "Barangsiapa membaca dua ayat..."

',J,iG,',Su .; hr ,u+.::r dj f '""i i,*')t * *
;t t l) ,ei'Ar t-:y -ri d rz,1\?iU,*') -'\t ,*,-tJ//J'

5009. Dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abu Mas'ud RA dia

berkata, Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa membaca dua ayat dari

akhir surah Al Baqarah pado satu malam makn keduanya

menculanpinya."
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5010. Dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah RA dia
berkata, "Rasulullah SAW mewakilkanku untuk menjaga zakat
Ramadhan. Lalu aku didatangi oleh yang datang dan ia meraup

makanan. Aku memegangnya dan berkata, 'Sungguh aku akan

melaporkanmu kepada Rasulullah SAW'." Dia pun menceritakan
hadits selengkapnya. Dia berkata, "Apabila engkau hendak tidur di
tempat tidurmu, bacalah ayat kursi, maka senantiasa bersamamu

pemelihara dari Allah, dan syetan tidak akan mendekatimu hingga
shubuh." Nabi SAW bersabda, "Dia telalt berkata benar kepadamu

sementara dia pendusta. Itu adalah syetan."

Keteransan Hadits:

(Bab keutamaan surah Al Baqarah). Dalam bab ini disebutkan

dua hadits. Hadits pertama diriwayatkan dari Muhammad bin Katsir,
dari Syu'bah, dari Sulaiman, dari Ibrahim, dari Abdurrahman, dari
Abu Mas'ud. Sulaiman yang dimaksud adalah Al A'masy. Kemudian
Syubah menukil pula hadits ini melalui syaikh lain, yaitu Manshur.

Riwayatnya dikutip Abu Dawud dari Hafsh bin Umar, dari Syubah,

dari beliau. An-Nasa'i meriwayatkan dari Yazid bin Zurai', dari

Syubah, sama seperti itu. Sementara Ghundar menukil dari Syubah
seraya mengumpulkan kedua gurunya- Riwayat ini dikutip Imam
Muslim dari Abu Musa dan Bundar, dan An-Nasa'i dari Bisr bin
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Khalid, ketiganya dari Ghundar. Adapun dua periwayat pertama

mengatakan dari Syu'bah dari Manshur. Sedangkan Bisyr mengatakan

dari Syu'bah, dari Al A'masy. Demikian juga diriwayatkan Ahmad

dari Ghundar.

flt * ,f (Dari Abdurrahman). Dia adalah Ibnu Yazid An-

Nakha'i.
t. , i. ,

)# €rl',* (Dari Abu Mas'ud). Dalam riwayat Ahmad dinukil

dari Ghundar, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Alqamah, dari Abu

Mas'ud. Lalu pada bagian akhirnya disebutkan, "Abdurrahman

berkata, 'Aku bertemu Abu Mas'ud dan dia menceritakannya

kepadaku'." Riwayat yang serupa akan disebutkan juga oleh Imam

Bukhari melalui jalur lain di bab "Berapa yang Dibaca dari Al

Qur'an". Kemudian dia menyebutkannya pada bab "Orang yang

Menganggap tidak Mengapa Mengatakan Surah Begini", melalui jalur

lain dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Abdunahman dan Alqamah,

semuanya dari Abu Mas'ud. Maka seakan-akan Ibrahim menerima

riwayat ini dari Alqamah juga setelah dia menerimanya dari

Abdurrahman dari Alqamah. Sebagaimana Abdurrahman sempat

bertemu Abu Mas'ud, maka dia menerima riwayat ini darinya setelah

sebelumnya dia menerimanya dari Alqamah.

Abu Mas'ud yang dimaksud di sini adalah Uqbah bin Amr Al
Anshari Al Badari. Riwayat Abu Mas'ud ini sudah dipaparkan dalam

perang Badar pada pembahasan tentang peperangan. Dalam riwayat

Abdus tercantum "Ibnu Mas'ud" sebagai ganti "Abu Mas'ud."

Demikian juga dalam catatan Al Ashili dari Abu Zaid Al Marwazi,r

Al Ashili membenarkan versi ini, tetapi keliru dalam hal itu, bahkan ia

hanya kesalahan dalam penulisan naskah. Abu Ali A[ Jiyani berkata,

"Versi yang benar adalah dari Abu Mas'ud, dan dia adalah Uqbah bin

Amr." Saya (Ibnu Hajar) katakan, Imam Ahmad meriwayatkannya

I Dalam naskah lain disebutkan, "Dari Abu Ahmad Al Jurjani",

FATHUL BAARI - 839



melalui jalur lain dari Al A'masy, dia berkata kepadanya, "Dari Uqbah

bin Amr."

$ai; * (Barangsiapa membaca dua ayat). Demikianlah

yang dikutip lmam Bukhari dari redaksi hadits tersebut. Kemudian dia

mengalihkan sanad kepada jalur Manshur dari Ibrahim, lalu

disebutkan redaksi selengkapnya, yaitu oe;? 4 e grtt gt* i|"U
(Dari akhir surah Al Baqarah pada satu malam maka keduanya telah

mencukupinya). Imam Ahmad meriwayatkannya dari Hajjaj bin

Muhammad dari Syubah, g'.3t ltf "ga @ari surah Al Baqarah),

tanpa mencantumkan, 

-i 
(akhir). Barangkali inilah rahasia

pengalihan sanad agar redaksi yang disebutkan sesuai riwayat

Manshur. Namun, tidak ada antara redaksi ini dengan redaksi Al
A'masy perbedaan dari segi makna.

'-.? . -, ,
{,-;1r b; -eT b (Dari akhir surah Al Baqarah). Yakni dari

firman Allah, i:;'lt';rji (Rasul telah beriman)hingga akhir surah.

Akhir ayat pertama adalah firman-Nya,'#r ftempat kembali). Dai
sini hingga akhir surah dianggap sebagai satu ayat. Adapun lafazh ti
L;h @pa yang diusahakan), bukan awal ayat menurut kesepakatan

mereka yang meneliti nomor-nomor ayat.

Ali bin Sa'id Al Askari menyebutkan hadits di bab ini dalam

kitab Tsawab Al Qur'an, dari Ashim bin Bahdalah, dari Zir bin
Hubaisy, dari Alqamah bin Qais, dari Uqbah bin Amr, 't;. :;fit V
aj'iJr *1 jl <J??t',i\ €t?i t;Tt t::.t)t (barangsiapa membaca

keduanya setelah isya terakhir niscaya keduanya telah mencukupi;

Rasul telah beriman... hingga akhir surah). Dari hadits An-Nu'man

bin Basyir yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, '+'Jli f1S '.-S ir o1

i:*1,ji1 - efl e JEt - srtrit'y gre 4 (sesungguhnya

Attah menulis kitab dan diturunkan darinya dua ayat yang dijadikan



penutup surqh Al Baqarah -di bagian akhirnya disebutkan- 'tRasul

telah beriman...").Substansi hadits ini dinukil At-Tirmidzi dan An-

Nasa'i serta dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim- Abu

Ubaid menyebutkan dalam kitab Fadha'il Al Qur'an dan mursal

Jubair bin Nufair, seperti itu disertai tambahan, !;'a1*i{ivtt:J't;'}tt
i*i't"ala1 of; u*y V;t;.t (bacalah keduanya dan aiarkan kepada

anak-anak serta istri-istri kalian. Sesungguhnya keduanya adalah

Qur'an, shalat, dan doa).

oU;? lK"duanya mencutatpinya). Yakni mencukupinya daripada

bacaan Al Qur'an pada shalat malam. Sebagian berpendapat bahwa

adalah keduanya mencukupinya daripada bacaan Al Qur'an secara

mutlak, baik dalam shalat maupun di luar shalat. Dikatakan juga

maknanya bahwa keduanya mencukupi dalam hal-hal yang berkaitan

dengan keyakinan, karena keduanya mencakup keimanan dan amalan

secara global. Pendapat lain mengatakan maknanya adalah

mencukupinya sebagai benteng dari segala keburukan, mencukupinya

sebagai penghalang dari gangguan syetan, atau keduanya dapat

menolak keburukan manusia dan jin. Ada juga yang berpendapat

bahwa keduanya mencukupi pahala yang membacanya sehingga tidak

perlu yang lain.

Seakan-akan kedua ayat ini memiliki kekhususan tersebut,

karena mengandung pujian terhadap sahabat atas kepatuhan mereka

kepada Allah, penyerahan diri dan taubat kepada-Nya, serta

pengabulan permohonan mereka. Al Karmani menyebutkan dari An-

Nawawi, "Kedua ayat ini telah mencukupi daripada membaca surah

Al Kahfi dan ayat Kursi." Demikian dinukil Al Karmani dari An-

Nawawi disertai penegasan bahwa An-Nawawi telah

mengucapkannya. Padahal An-Nawawi tidak mengatakanny4 sebab

teks pernyataan An-Nawawi dalam masalah ini adalatr, "Dikatakan,

maknanya bahwa keduanya mencukupinya daripada shalat malarn,

atau daripada syetan, atau dari segala bencana. Namun, kemungkinan

TATIIUL BAARI - 841



adalah mencukupi dari semuanya." Demikian akhir pemyataannya.

Seakan-akan penyebab kekeliruan Al Karmani bahwa An-Nawawi

menyebutkan bab keutamaan surah Al Kahfi dan ayat kursi setelah

pernyataan di atas. sepertinya naskatr yang didapatkan Al Karmani

tidak mencantumkan kata 'bab' dan fadhl' (keutamaan) sehingga

berubah menjadi 'qiila' (dikatakan). Kemudian pada kitab Al Adzkar

lmam An-Nawawi hanya menyebutkan pendapat pertama dan ketiga,

lalu berkomentar, "Saya katakan, mungkin saja yang dimaksud adalah

dua pendapat pertama." Atas dasar ini, maka Saya (Ibnu Hajar)

katakan, mungkin saja yang dimaksud adalah semua yang telah

disebutkan.

Adapun makna pertama disebutkan secara tegas dalam riySVat

Ashim, dari Alqamah, dari Abu Mas'ud, dari Nabi SAW, a-''r.\' it U

4 igire oi;i a:;ir lbarangsiapa membaca penutup Al Baqarah,

maka mencukupinya daripada shalat malam). Sedangkan makna

keempat didukung oleh hadits An-Nu'man bin Basyir, dari Nabi SAW,

iC;u' girt :,t G 91*-r -efrti't? gr'e 4 '+'J'll $.vs l-s ?ttrbt

Jqt $ $esungguhnya Allah menulis kitab dan menurunkan darinya

dua ayat yang dijadikan penutup surah Al Batqarah, tidaktah

keduanya dibaca di suatu rumah melainkan rumah itu tidak didekati

syetan selama tiga malam). Diriwayatkan Al Hakim dan dia

menggolongkannya sebagai hadits shahih. Dalam hadits Mu'adz ketika

dia menahan Jin maka dikutuk*, ,y* l$t ,i? b.e '6:, Yi'r4l
Ljitr 'oJ,i$. W'bi (tidak ada seorang pun di antara kamu yang

membaca penutup surah Al Baqarah melainkan tidak satu pun

darinya [yalmi jin) masuk ke rumahnya pada malam itu). Hadits ini

diriwayatkan juga oleh Al Hakim.

Hadits kedua pada bab ini adalah hadits Abu Hurairah.

Penjelasannya sudah dipaparkan pada pembahasan tentang Wakalah

(perwakilan). Kemudian lafazh di akhir hadits irri,"Dia telah berkata

l_
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benar kepadamu sementara dia pendusta", merupakan

penyempurnaan pernyataan yang sangat bagus, karena ketika timbul

anggapan beliau SAW memberikan pujian dalam perkataannya, "Dia

telah berkata benar kepadamu", maka segera anggapan itu dinafikan

oleh perkataan selanjutnya, "sementara dia pendusla'1 Maknanya, dia

berkata benar kepadamu dalam hal ini, sementara kebiasannya adalah

berdusta. Pemyataan ini sama dengan perkataan mereka, "Pendusta

terkadang berkata benar. "

Adapun kalimat, !'L:'1, ilri (Itu adalah syetan), demikian dinukil

kebanyakan periwayat. Sementara pada pembahasan tentang

perwakilan disebutkan, itii:r--l' li pu adalah syetan itu), yalirri

menunjukkan kepada sesuatu yang telatt diketahui sebelumnya, yaitu

apa yang disebutkan dalam riwayat lain bahwa setiap manusia ada jin
yang diwakilkan menyertainya, atau mungkin juga maksudnya adalah,

"Itu adalah syetanmu", atau VagS, dimaksud ?d1"1t syetan yang

disebutkan dalam hadits lain, oui-3 ''!-J.j;-li $yetan tidak

mendekntimu).

Ath-Thaibi menjelaskan hadits di atas atas dasar pengertian

terakhir. Dia berkata, "Perkataannya, 'engkau tidak didekati syetan'

berlaku mutlak dan mencakup semua jenisnya. Sedangkan yang kedua

adalah salah satu individunya." Kemudian terjadi kemusykilan dalam

mengompromikan antara kisatr ini dengan hadits Abu Hurairatr pada

pembahasan tentang shalat 9f Ttfo serta selain keduanya, bahrya

beliau SAW bersabda, ;i'afli\li - +t - zi)qt"db ''rl5 6@ ot

g*,J;.-i'CJ\ 1,,hL1 gesungguhnya syetan melolosknn diri

kepadalru tadi malam -lalu dikatakan- kalau bukan doa saudaralat

Sulaiman sungguh pagi hari ia telah terikat di tiang). Letak

kemusykilan ini, Nabi SAW tidak mau menahan syetay karena doa

Nabi Sulaiman, diman beliau berkatq ,#-.',y 9t #I rlii d?j
(Berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak patut bagi seseorang
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sesudahku). Allah berfirman, g-l;-Jlt'aJ t!;5 (Kami tundukkan angin

untuknya), kemudian Allah berfirman, *tJ:lft (dan syetan-syetan).

Sementara dalam hadits di bab ini, Abu Hurairah ternyata menahan

syetan yang dia lihat, dan dia bermaksud membawanya kepada Nabi

SAW.

.Iawaban bagi kemusykilan ini dikatakan, mungkin syetan yang

hendak diikat Nabi SAW adalah pemimpinnya, maka jika ia dikuasai

niscaya yang lain pun dapat dikuasai, sehingga dapat menandingi

kekuasaan yang diperoleh Sulaiman. Sedangkan yang dimaksud

syetan pada hadits di bab ini mungkin syetan Abu Hurairah secara

khusus atau salah satu syetan yangjika dikuasai tidak berkonsekeunsi

penguasaan terhadap syetan secara keseluruhan. Atau syetan yang

hendak diikat oleh Nabi SAW menampakkan bentuk aslinya.

Demikianlah halnya keberadaan mereka ketika melayani nabi

Sulaiman AS. Adapun syetan yang menampakkan diri pada Abu

Hurairah dalam hadits di atas menyerupai bentuk manusia, maka

menatrannya tidak menandingi kekuasaan Sulaiman.

11. Keutamaan (Surah) AI Kahfi.

#a ;f; ,;-sSJt i;; t; ,tr, ors ilo lG / :t;t f
h zt * i to, ..1 ,;,' ".' ^. " ,'JJ;') ,ii': ;r3'dt; 'd.V-'&A ,#.b;; otQ

,1,*i'oJs Ti'{.t *v\t * dt ;i'&i 15 ,',.fi.,-,'-i

.qrlu .lr ,li#ar 
"-u'.:Ju"

5011. Dari Al Bara', dia berkatu,-'P..n"1, seorang laki-laki
membaca surah Al Kahfi dan di sampingnya ada kuda yang diikat
dengan tali. Kuda tersebut diliputi awan yang sernakin dekat dan

semakin dekat. Maka kuda itu berusatra lari. Ketika pagl hari dia
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datang kepada Nabi SAW dan menceritakan hal itu kepadanya. Beliau
bersabda,'Itu adalah sakinah yang turun dengan sebab Al Qur'an'."

Keterangan Hadits:

(Bab keutamaan [surahJ Al Kahfi). Dalam riwayat Abu Al Waqt
disebutkan, "Keutamaan surah Al Kahfi". Kemudian dalam riwayat

selain Abu Dzar, kata'bab' tidak tercantum di tempat ini dan yang

sebelumnya serta tiga bab sesudahnya. Imam Bukhari meriwayatkan

hadits di bab ini dari Amr bin Khalid, dari Zuhair, dari Abu Ishaq, dari

Al Bara'. Zuhair yang dimaksud adalah Ibnu Muawiyah.

,tr1t gjt (Dari Al Bara). Dalam riwayat At-Tirmidzi dari

Syubah dari Abu Ishaq disebutkan, "Aku mendengar Al Bara'."

,yt tttf (Seorang laki-laki). Dikatakan bahwa dia adalah Usaid

bin Hudhair, seperti akan disebutkan haditsnya setelah tiga bab.

Namun, di sana dikatakan dia membaca surah Al Baqarah, sementara

di sini dikatakan membaca surah Al Kahfi, sehingga tampak bahwa
peristiwa ini bukan hanya sekali. Kisah yang mirip dengan Usaid
dialami pula oleh Tsabit bin Qais bin Syimas, tetapi yang dia baca

adalah surah Al Baqarah. Abu Daud meriwayatkan dari jalur mursal,

dia berkata , b;Qt 'o:tts 41 i ,t 'i u: ; "l Pj * iitt & C. ,P
1fr, i;? 'c'i-ji ,j,6|# ,lrtt ir'y i:ii 'niai ,J6 ar? 9iy @tt<atatcan

pada Nabi SAllr, "Tidakkah engl<au melihat Tsabit bin Qais, semalam
rumahnya terus menerus diterangi lampu-lampu." Beliau bersabda,

"Barangknli dia membaca surah Al Baqarah." Maka ditanya dan dia
menjawab, "Aku membaca surah Al Baqaraft'). Mungkin juga dia
membaca surah Al Baqarah dan surah AI Kahfi sekaligus atau salah

satunya.
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#, (Dengan tali). Kata syathanain adalah bentuk jamak dari

kata syathan, artinya tali. Dikatakan bahwa ini adalah khusus tali yang

panjang. Sepertinya ia adalah tali yang kuat.
t.oz tt .: ',.. .'*-l;t Fs (Kudanya benrsaha lari). Dalam riwayat Muslim

disebutkan ,'1y- @teloncat), tetapi hal itu dinyatakan keliru oleh Iyadh.

Jika pemyataan ini berdasarkan riwayat, maka benarlah apa yang dia

katakan. Bila tidak, maka korelasi maknanya di tempat ini cukup jelas.

t'SJt ');. (ltu adalah sakinah).Ibnu Qurqul dan Ash-Shaghani

menukil dengan kata 'sikkiinah'.Ibnu Qurqul menisbatkannya kepada

Al Harbi yang konon dia nukil dari sebagian ahli bahasa.

Kata'sakiinah' disebutkan berulang kali dalam Al Qur'an dan

hadits. Ath-Thabari dan selainnya meriwayatkan dari Ali, dia berkata,

"Ia adalah angin lembut yang memiliki wajah seperti wajah manusia."

Dikatakan lagi, "Ia memiliki dua kepala." Dari Mujahid disebutkan,

"Ia memiliki kepala seperti kepala anak kucing." Kemudian dari Ar-
Rabi' bin Anas disebutkan, "Matanya tampak bercahaya." Dari As-

Sudi dikatakan, "As-Sakiinah adalah wadah emas dari surga tempat

membersihkan hati para nabi." Abu Malik berkata, "Ia adalah tempat

dimana Musa melemparkan lembaran-lembaran suci dan Taurat serta

tongkat." Dari Wahab bin Munabbih disebutkan, "Ia adalah ruh dari

Allah." Sementara Adh-Dhahhak bin Muzahim berkata, "Ia adalah

rahmat." Dinukil juga darinya dengan arti ketentraman hati, dan inilah
yang dipilih Ath-Thabari. Dikatakan pula ia adalah ketenangan, atau

kewibawaan, atau malaikat seperti disebutkan Ash-Shaghani. Namun,

yang kuat bahwa ia adalah kata yang digunakan untuk makna-makna

tersebut. Oleh karena itu, harus dipahami sesuai konteks kalimatnya.

Adapun maknanya yang sesuai dengan hadits di bab ini adalatr makna

yang pertama, meskipun perkataan Wahab tidak terlalu jauh darinya.

Adapun firman Allah, aJt 1,-5J litr ,116 @ttah menurunknn

sakinah-Nya kepadanya), dan firman-Nya, ?'* ri'. Ji,tr Sjl V$, t,
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qit (Dialah yang menurunkan as-sctkinah dalam hati orang-orang

mukmin), maka mengandung makna pertama serta mencakup pula

perkataan Wahab dan Adh-Dhahhak. Hadits di bab ini telah
disebutkan pula oleh Imam Bukhari pada tafsir surah Al Fath.

Sedangkan firman Allah, 3;";t"aJSJ *, (di dalamnya terdapar

sakinah dari Tuhan kamu), maka mengandung makna yang dikatakan

As-Sudi serta Abu Malik. An-Nawawi berkata, "Pendapat yang kuat

bahwa ia adalah salah satu makhluk yang terdapat ketenangan,

rahmat, dan malaikat menyertainya."

'r tY (Turun). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan,

tanzilu, dan asalnya adalah "tatanazzaL " Dalam riwayat At-Tirmidzi
disebutkan, gTyJ' ,b')l gTlJl gl ',)'1 6rrun bersama Al eur'an atau

atas Al Qur'an).

12. Keutamaan Surah Al Fat!

'1" ot{ 'g's {r i' .b *t'J;rli -i:?',J:.( i *'; ;
;e *';L'i,:^r34 ;'; :U, i ;*1r,' 

r ri, t)' *a-

"l,lL'"; ,'4 * u*r'i ,',;r'rrr i, ,* it J;, x>;"*

F, * ?rt ,V it J;, b'.,j ,:rli'oi< ,'* lta ,XH
t ol ,, ozt t t1-..,1o.t-c-s e q-*.S'"rt ,'*,SG .'eU"V.Uj Sf ,:f; -X

'l Jf Li 4', urir ici
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t#!u ai 6t) ?ii ,'u3lr ill'.aJ" QA';f 1ir;
(41

5012. Dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya, sesungguhnya

Rasulullah SAW berjalan dalam salah satu perjalanannya dan Umar

bin Khaththab berjalan bersamanya di malam hari, lalu Umar

bertanya tentang sesuatu, tetapi Rasulullah SAW tidak menjawabnya,

kemudian dia bertanya lagi tetapi beliau tidak menjawabnya,

kemudian dia bertanya kembali dan beliau tidak juga menjawabnya.

Umar berkata, 'Ibumu kehilanganmu, engkau telah bertanya kepada

Rasulullah SAW tiga kali dan beliau tidak menjawabmu'. Umar

berkata, 'Aku menggerakkan untaku hingga berada di depan orang-

orang, dan aku khawatir akan turun Al Qur'an berkenaan dengan

diriku. Belum lama kemudian aku mendengar seseorang berseru'. Dia
berkata, aku berkata, 'Sungguh aku takut bila Al Qur'an telah turun

berkenaan dengan diriku'. Dia berkata: Aku datang kepada Rasulullah

SAW dan memberi salam kepadanya, lalu beliau bersabda, 'Sungguh

telah diturunkan kepadalat tadi malam surah yang lebih aku sukai

daripada apa ydng matahari terbit di atasnya (dunia)'. Kemudian

beliau membaca, 'Sungguh Kami telah memberi kemenangan untukmu

dengan kemenangan yang nyata'."

Keterangan:

(Bab keutamaan surah Al FatQ. DAlam riwayat selain Abu

Dzar disebutkan, "Keutamaan surah Al Fath" tanpa menyertakan kata

"bab".

,f.e ry-ots 
'ptdp il' 

"1, l' 
iyi'oi ,"] ,f '{-'1 i rt-: *

91tll"i (Dari Zaid bin Aslam, dari bapabtya, bahwa Rasulullah SAIY

pernah berjalan dalam sebagian bepergiannya). Pada pembatrasan

perang Al Fath dan tafsir telatr disebutkan batrwa bentuk penyajian ini
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adalah mursal. Dikatakan juga bahwa Al Ismaili dan Al Bazzar

meriwayatkannya dari Muhammad bin Khalid dari Utsmah dari Malik
dengan tegas menyatakan sanad-nya maushul. Adapun lafazbnya,

"Dari bapaknya, dari LJmar." Kemudian saya menemukannya dalam

pembahasan tentang tafsir dalam kitab Jami' At-Tirmidzi melalui jalur

ini dengan redaksi, "Dari bapaknya, aku mendengar Umar." At-
Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan gharib." Sebagian mereka

meriwayatkannya dari Malik melalui jalur mursal, lalu diisyaratkan

kepada jalur yang dikutip Al Bukhari dan yang sesuai dengannya.

Pada mukaddimah telah saya jelaskan bahwa dalam redaksinya

terdapat indikasi yang menunjukkan ia adalah riwayat Aslam dari

Umar. Hal itu didasarkan pada lafazh, "LJmar berkata, 'Aku
menggerakkan untaku'." Hadits ini telah dijelaskan pada tafsir surah

Al Fath.

13. Keutamaan Qul Huwallahu Ahad (AI lkhlaash)

&t ib\t ,* Ct .,.;r,G *i* *
Sehubungan dengannya dinukil d.ri ;, dari Aisyatr, dari

Nabi SAW.

.. lo,1,. o, ( o 2c61, ., o ). c. o .c1., e. c.
€ y..t Je A'-e'-c €) /. O^->i)t * ,5. l' +* .U. f )t Y I

.r),, ,.i\ -, o,2 l.o-'.r. - - '.r.'ls o,tJ:r";1Li airr j,a,I) tj;-y\>) ?b, oi"Gr'tilt # gj
- r:t:; Ti {--t {r h' & n' J;, dtir;'c.:*i tu

*qfi p:rr)Llu' ,& :1'tii.,ie -,iu.';*1t'ok,
erirli;a 6L g*
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5013. Dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin

Abi Shasha'ah, dari bapaknya, dari Abu Sa'id Al Khudri, "Seorang

laki-laki mendengar laki-laki lain membaca'qul huwallahu abad

sambil mengulang-ulangnya. Ketika pagi hari dia datang kepada

Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu kepadanya --dan seakan-

akan laki-laki itu menganggapnya sedikit- maka Rasulullah SAW

bersabda, 'Demi yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh ia

menyamai sepertiga Al Qur'an'."

*'*;i;rruy *,,LU fatlL -& fi;rit
i.. 7r..".. .. ,' o ,c i.. .. c \. :, c ,c o,.

t'_t f y) Je a,-a'e ,f) j o^>)t Y ,J l' /* I f )t

Utit G?utLr;:i pdr ;i;6 si e.*i;sr:'*:t;o,.
,q)L L-i\ (-;i tr' ,^ |!> ;3,'u G & $Lit ,*

.;:;J . *t *a?" * dt ,y"St ;i rz;i t*
5014. Abu Ma'mar menambahkan, Ismail bin Ja'far

menceritakan kepada kami, dari Malik bin Anas, dari Abdunahman

bin Abdullatr bin Abi Sha'sha'ah, dari bapaknya, dari Abu Sa'id Al
Khudri, saudaraku Qatadatr bin An-Nu'man mengabarkan kepadaku,

"Seorang laki-laki berdiri (shalat) pada zaman Nabi SAW dan beliau

membaca saat menjelang fajar 'qul huwallaahu afuad, tanpa

rnenambahnya. Ketika pagi hari laki-laki itu datang kepada Nabi

SAW. . ." sanna sepertinya.

'a.,:'iJ * ej'*|ipt'l{;st t €t ;\tl'"r; ;*\t f
,' o.jl cF;-t:yl;,,:r\ *t iL; i' &'Ct|So:Jv'os?nt *a,
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.i--}:)

t1

L!l tjst'r+,*. ev.l'",iil rN c lTir j r{'oi'€Li
.)\'-lt d:'r*)r LrSt irr 'iw tnr .1;1 \;"Ei

.5U GPt ltLbtr c'r "F|_) ettl,_f ;rt .* ;)'JG:J'A
5015. Dari Al A'masy, Ibrahim dan Adh-Dhahhak Al Misyriqi

menceritakan kepada kami, dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata,

"Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, 'Apakah salah seorang

kamu tidak mampu membaca sepertiga Al Qur'an dalam satu

malam?'Hal itu memberatkan mereka, lalu mereka berkata, 'Siapakah

di antara kami yang mampu melakukan itu wahai Rasulullah?'Beliau

bersabda,'Al laahul Waahidus hshamad, s ep ertiga Al Qur' an'. "

Al Farabri berkata: Aku mendengar Abu Ja'far Muhammad bin
Abi Hatim (uru tulis Abu Abdillah) berkata: Abu Abdillah berkata:

Diriwayatkan dari Ibrahim melalui jalur mursal dan dari Adh-

Dhahhak Al Masyriqi dengan jaltr musnad.

Keteransan lfadits:

(Bab keutamaan Qul huwallaahu abad. Sehubungan dengannya

disebutkan dari Amrah, dari Aisyah, dari Nabi SArf). Ini adalah

penggalan hadits yang bagian awalnya, * &t *:t il' of" ,pLI
of iirr '$ e.WW ,j *ro&\'Ui,t6,i ,fir. ov.tq; (ttaui s.aw

mengirim seorang laki-laki memimpin suatu el<spedisi. Maka beliau
mengimami sahabat-sahabatnya seraya menutup bacaannya dengan

[surahJ qul huwallaahu ahad). Lalu pada bagian akhir disebutkan,
'La"bt"oi 

"ipi 
(Beritahukan kepadanya bahwa Allah mencintainya).

Hadits ini akan disebutkan melalui sanad yang maushul di awal
pembahasan tentang tauhid dengan redaksi yang lengkap. Ia telah
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disebutkan juga pada pembahasan tentang shalat melalui jalur lain dari

Anas.

Tampaknya Al Karmani melakukan kesalahan sehingga berkata,

"Kalimat, 'sehubungan dengannya dinukil dari Amrah', yakni Amrah

telah meriwayatkan dari Aisyah hadits tentang keutamaan surah Al
Ikhlaash. Namun, karena hadits itu tidak sesuai kriterianya, maka dia

tidak menyebutkan teksnya dan hanya memberi isyarat secara garis

besar.tt

ti'r '& ,r-'ri t' f';t * i.!t * / f jt * ,f (Dari

Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sha'sha'ah).

Inilah yang akurat dan demikian dalam kitab Al Muwaththa'. Abu

Shafuan Al Umawi meriwayatkan dari Malik, dia berkata, "Dari

Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sha'sha'ah dari bapaknya",

diriwayatkan Ad-Daruquthni. Demikian pula dinukil Al Ismaili dari

Ibnu Abi Umar dari bapaknya, serta Al Ma'an dari Yahya Al

Qaththan, ketiganya dari Malik. Lalu dia berkata sesudahnya,

"Sesungguhnya yang benar adalah Abdunahman bin Abdullah"

sebagaimana dalam naskah sumber. Hal serupa dinyatakan juga oleh

Ad-Daruquthni. An-Nasa'i meriwayatkan dari jalur lain dari Ismail bin

Ja'far dari Malik sama seperti itu. Dia berkomentar, "Adapun yang

benar adalah Abdurrahman bin Abdullah." Perbedaan yang seperti ini
pemah juga diulas sehubungan dengan salah satu hadits dari Malik
pada pembahasan tentang adzan.

t^t\:;"1bilirr p #) 'rj;rJ.j'g".-*rbi 
6rtunggahnya seorang

laki-laki mendengar laki-laki lain rnembaca qul huwallaahu afuad dan

mengulang-ulangnya). Orang yang membaca adalah Qatadah bin An-

Nu'man. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Ai Haitsam, dari Abu

Sa'id, dia berkata, "Qatadah bin An-Nu'man melalui seluruh waktu

malamnya membaca 'qul huwallaahu afuad tanpa menambahnya."

Adapun yang mendengarnya mungkin Abu Said (periwayat hadits ini)
karena Qatadah adalatr saudaranya seibu dan keduanya tinggal

IL

I
i
I
I
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berdekatan. Kemungkinan inilah yang ditandaskan oleh Ibnu Abdil

Barr. Seakan-akan dia sengaja menyembunyikan dirinya dan juga

saudaranya. Ad-Daruquthni meriwayatkan dari Ishaq bin Ath-Thabba',

dari Malik, sehubungan hadits ini, "sesungguhnya aku memiliki

tetangga yang shalat malam dan tidak membaca kecuali 'qul

huwctllaahu afuad."

:gi iirr '9.:.',:-l;; gemOaca 'qul huwallaahu afuad'). Dalam

riwayat Muhammad bin Jahdham disebutkan, r-1ii 'r-;iiirr '}'#?F-

tJi'sj(membaca qul huwallahu ahad seluruhnya dan mengulang-

ulangnya).
'F\t'oG t (seakan-akan lakiJaki itu). YaY'ri laki-laki yang

menyampaikan berita.
5.

Q\il;- (Menganggapnya sedikit). Kata asalnya adalah, r4)t6;-

yakni berkeyakinan hal itu hanya sedikit. Dalam riwayat Ibnu Ath-

Thabba' yang telah disebutkan, t |W-LJ, (seakan dia

menyedikitkannya). Sementara dalam riwayat Yahya Al Qaththan dari

Malik, qli;",t$<i $eakan-akan dia mengenyampingkannya),

maksudnya menyendirikan amalan itu bukan meremehkannya.
ti. ,,

-& i.\ stil @bu Ma'mar menambahkan). Ad-Dimyathi berkata,

"Dia adalah Abdullah bin Amr bin Abi Al Hajjaj Al Manqari."

Namun, AlMizzi menyelisihinya 
-mengikuti 

Ibnu Asakir- dimana

dia menegaskan bahwa yang dimaksud adalah Ismail bin Ibrahim Al
Hudzali, dan inilah yang benar. Meskipun julukan Al Manqari dan Al
Hudzali sama-sama Abu Ma'mar, dan juga keduanya merupakan guru

Imam Bukhari, tetapi hadits ini hanya dikenal dari Al Hudzali, bahkan

kami tidak mengetahui Al Manqari menukil satu riwayat dari Ismail

bin Ja'far. An-Nasa'i dan Al Ismaili menukil melalui beberapa jalur

dari Abu Ma'mar Ismail bin Ibratrim Al Hudzali.
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9r-l;3r ;.'aSd ,ii i?i (Saudaraku Qatadah bin An-Nu'man

mengabarkan padaku). Dai adalah saudaranya seibu. Ibu keduanya

adalah Unaisah binti Amr bin Qais bin Malik dari bani An-Najjar'

Lx . J]$; ll' ,P ,;t /r. lt ,;i tir.;r1$s lxetita pagi hari

laki-taki itu datang kepada Nabi SAW... sepertinya). Yakni sama

seperti hadits sebelumnya. Redaksinya dalam riryayat Al Ismaili

adalatr, At, i i;(lirr *'Jt i;-l,U'f"AUu'i6 rlti i,,1 ft'J't-jl'Jtit
4t ,p: * ht t* 'flt'J&t q6-'S2jr L€ 5 * Ul- 1 t^t\:;i't'is'

oif.ir C iF @io berkata, "'llahai Rasulullah, sesungguhnyafulan

berdiri [shalatJ malam dan membaca di waktu menjelang fajar 'qul

huwallaahu ahad' -disebutkan surah selengkapnya- seraya

mengulang-ulangnya tanpa menambahnya." Seakan-akan laki-laki itu

menganggapnya sedikit. Maka Nabi SAW bersabda, "Sungguh ia

menyamai sepertiga Al Qur'an").

c-t;} (Ibrahim). Dia adalah An-Nakha'i. Adapun Adh-Dhatrhak

Al Masyriq dinisbatkan kepada Masyriq bin Zaid bin Jasym bin

Hasyid, salah satu marga dalam suku Hamadan. Al Askari berkata,

"Barangsiapa membacanya 'masyriqi' berarti ia keliru." Seakan-akan

Al Askari hendak menyitir perkataan Ibnu Abi Hatim bahwa ia adalah

tempat. Kemudian ia dilafalkan oleh Ad-Daruquthni dan Ibnu Makula

serta diikuti Ibnu As-Sam'ani menjadi masyriq dan katanya ia adalah

tempat. Kemudian dia lalai dan menyebutkan dengan tanda kasrah

pada huruf mim samaseperti pelafalan Al Askari, namun ia mengganti

huruf qaf menjadi fa'. Lalu hal ini dikritik oleh Ibnu Atsir dan

benarlah apa yang dia lakukan

Adh-Dhahhak yang dimaksud adalah Ibnu Syarahil dan biasa

disebut Syaratrabil. Dia tidak memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari

selain hadits ini dan satu lagi pada pembahasan tentang adab yang

digandeng dengan Abu Salamah bin Abdunahman, keduanya dari

Abu Said Al Khudri. AlBazzar menuturkan bahwa sebagian mereka
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mengatakan ia adalah Adh-Dhahhak bin Muzahim. Namun, itu tidak

benar.

N e oit'ir ,*ij ri-"oi'€'si'4-t W"kah salah seorang kamu

tidak mampu membaca sepertiga Al Qur'an dalam satu malam).

Barangkali ini adalah kisah lain diluar kisah Qatadah bin An-Nu'man.

lmam Ahmad dan An-Nasa'i meriwayatkan dari hadits Abu Mas'ud

Al Anshari sama seperti hadits Abu Sa'id di tempat ini.

li.jj' 'di 
";l-lr 

i--7rjr lirr ju;i (Betiau bersabda, 'Allahul

Waahidushamad', sepertiga Al Qur'an). Dalam riwayat Al Ismaili dari

Abu Khalid Al Ahmad dari Al A'masy disebutkan, tur '-i'U'ff"'S

ahad' maka ia sepertiga Al Qur'an). Seakan-akan riwayat pada bab di

atas dari segi makna. Kemudian dalam riwayat Abu Mas'ud tercantum

hal seperti itu. Mungkin beliau menamai surah ini demikian, karena

mencakup dua sifat itu sekaligus. Atau mungkin sebagian

periwayatnya membacanya seperti itu. Diriwayatkan dari Umar bahwa

beliau biasa membacanya,"Allaahu ahad, allaahushsltamad", tanpa di

dahului kata qul.

i:',SC JF l' * e,llsf:: e.6 g.ii.'r:;,i;i+ ui"i; q;:-tt'Jrt

W e r 3rltjr *t,y'.) er;t& lt * (At Farabri berkata, aku

mendengar Abu Jafar Muhammad bin Abi Hatim fiuru tulis Abu

Abdillahl berkata, Abu Abdillah berkata, diriwayatkan dari lbrahim

melalui jalur mursal dan dari Adh-Dhahhak Al Masyriqi dengan jalur
musnad [tidak mursalJ). Bagian ini tercantum dalam riwayat Abu

Dzar dan para gurunya. Maksudnya, riwayat Ibrahim An-Nakha'i dari

Abu Sa'id terputus dan riwayat Adh-Dhahhak bersambung. Abu

Abdillah yang disebutkan di sini adalah Imam Bukhari. Seakan-akan

Al Farabri tidak mendengar perkataan ini langsung darinya, maka dia

pun mengutipnya melalui Abu Ja'far, dari Abu Abdillah (Imam

Bukhari). Abu Ja'far termasuk salah seorang juru tulis Imam Bukhari
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dan banyak menyertainya serta mengutip riwayat darinya. Al Farabri

telah menyebutkan sejumlah faidah dari Abu Ja'far yang beliau kutip

dari Imam Bukhari, baik dalam pembahasan tentang Haji, perbuatan

zhalim, berpegang teguh dengan AL Qur'an dan sunnah, dan

selainnya. Dari pemyataan ini diketahui pula bahwa Imam Bukhari

menggunakan istilah mursal untuk hadits munqathi' (terputus) dan

musnad untuk hadits maushul. Sementara yang masyhur dalam

penggunaannya bahwa mursal adalah hadits yang dinisbatkan oleh

tabi'in kepada Nabi SAW, sedangkan musnad adalah hadits yang

dinisbatkan sahabat kepada Nabi SAW, dengan syarat bahwa sanad

hingga sahabat tersebut tidak terputus. Namun, pengertian kedua ini

tidak menafikan pernyataan umum dari Imam Bukhari di atas.

,rifir i.ii (Sepertiga Al Qur-an). Sebagian Ulama memahaminya

sebagaimana makna zhahirnya. Mereka berkata, "Ia dianggap

sepertiga ditinjau dari segi makna Al Qur'an, karena kandungan Al

Qur'an terdiri dari hukum-hukum, berita-berita, dan tauhid. Sementara

surah qul huwallaahu afuad mencakup bagian ketiga, maka ia
dianggap sepertiga Al Qur'an dari sisi ini." Pendapat ini mungkin

dikuatkan oleh riwayat Abu Ubaidah dari hadits Abu Ad-Darda', dia

berkata, i?'rriil' * # |tr ,t?i erx oiTr ;;') # io' ,r,; Ut ,?
ii;jir yrli s2 (Nabi SAW membagi Al Qur'an tiga bagian. Beliau

rnenjadikan Qul Huwallaahu Ahad salah satu bagian Al Qur'an).

Al Qurthubi berkata, "Surah ini mengandung dua nama di antara

nama-nama Allah. Kedua nama itu mencakup seluruh jenis

kesempumaan yang tidak ditemukan dalam surah-surah yang lain.

Dua nama yang dimaksud adalah "Al Ahad" dan "Ash-Shamad",

sebab keduanya menunjukkan keesaan Dzat Yang Suci yang memiliki

semua sifat kesempurnaan. Penjelasannya, kata "Al Ahad" memberi

pengertian tentang adanya sesuatu yang khusus tanpa ada sesuafu

yang bersekutu dengannya. Sedangkan kata 'Ash-Shamad' memberi

pengertian akan semua sifat-sifat kesempumaan, karena ia adalah
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penguasa tertinggi, maka kepada-Nya dikembalikan segala

permohonan. Semua itu tidak mungkin sempurna kecuali bagi yang

telah meraih semua sifat-sifat kesempumaan, dan yang demikian tidak

patut kecuali bagi Allah. Oleh karena surah ini mencakup pengetahuan

tentang dzat yang suci, maka ditinjau dari kesempumaan pengetahuan

sifat-sifat dzat dan sifat-sifat perbuatan, dianggap mencakup

sepertiganya."

Ulama selainnya berkata, "Surah ini mengarahkan kepada

keyakinan, kebenaran pengetahuan, keesaan Allah yang mena{ikan

persekutuan, serta menetapkan segala sifat kesempurnaan. Selain itu

mengandung penafian anak dan bapak yang menguatkan

kesempurnaan makna terdahulu, penafian setara yang mencakup

penafian keserupaan dan tandingan. Ini adalah kumpulan tauhid

i'tiqad. Oleh karena itu, ia menyamai sepertiga Al Qur'an, sebab Al

Qur'an terdiri dai khabar dan insya'. Insya' terdiri dari perintah,

larangan, dan pembolehan. Sedangkan khabar terdiri dari khabar

(berita) tentang pencipta dan khabar tentang ciptaan. Surah Al Ikhlash

telah memurnikan berita dari Allah dan memurnikan pembacanya dari

syirik i'tiqad.

Di antara mereka ada yang membawa penyerupaan dalam arti

perolehan pahala. Mereka berkata, "Makna keberadaan surah ini
sepertiga Al Qur'an, bahwa pahala pembacanya sama seperti patrala

orang yang membaca sepertiga Al Qur'an." Pengertiannya secara

mutlak didukung riwayat Muslim dari hadits Abu Ad-Darda', dimana

disebutkan seperti hadits Abu Sa'id, dan di bagran akhir disebutkan,

"Qul huwallaahu afuad, menyamai sepertiga Al Qur'an." Imam

Muslim meriwayatkan pula dari hadits Abu Hurairatr, dia berkatu, 
'J'6

'$ &'rp ej,i;$ir Lji Fi, i;ii ti'tl;i,'no,t *l; &' & !, lrt
lij' 'di ,S*t.#li( ,j,t P li,ilrr (Rasutuuah SAW bersabda,

"berlatmpullah, aht akan membacakan kepada kamu sepertiga Al

Qur'an." Beliau keluar dan membacaknn'qul huwallahu ahad', lalu
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belhu bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya ia menyamai sepertiga Al

Qur'an"). Abu Ubaid meriwayatkan dari hadits Ubay binKa'ab, i? i
9T;lr 

'di"r;L,Jlt<i.r-;(lirr 'S',D 
@orangsiapa membaca 'qul

huwallahu ahad' maka seakan-akan dia telah membaca sepertiga Al

Qur'an).

Jika semua ini dipahami sebagaimana makna zhahirnya, maka

apakah ia menyamai sepertiga yang tertentu dari Al Qur'an, atau

bagian mana saja? Masalah ini perlu ditinjau lebih mendalam.

Pandangan kedua berkonsekuensi bahwa orang yang membacanya

tiga kali sama seperti orang yang menamatkan Al Qur'an.

Dikatakan, maksudnya orang yang mengamalkan kandungannya

berupa keikhlasan dan tauhid, siuna seperti orang yang membaca

sepertiga Al Qur'an. Sebagian lagi mengklairn bahwa sabda beliau

SAW, "Menyamai sepertiga Al Qur'an" khusus bagi pelaku peristiwa,

karena ketika dia mengulang-ulangnya dalam satu malam, maka

keadaannya sama seperti orang yang membaca sepertiga Al Qur'an
tanpa mengulang-ulang. Al Qabisi berkata, "Seakan-akan laki-laki itu

tidak menghapal selain surah Al Ikhlaash, maka dia hanya

mengamalkan surah ini saja, sehingga pembawa syariat mengatakan

hal itu kepadanya untuk memotivasinya melakukan kebaikan

meskipun sedikit." Ibnu Abdil Barr berkata, "Mereka yang tidak

menakwilkan hadits ini lebih selamat daripada mereka yang

mengomentarinya berdasarkan pemikiran. "

Dalam hadits ini terdapat penetapan keutamaan "qul huwallaahu

ahad". Sebagian ulama mengatakan ia sebanding dengan kalimat

tauhid, karena cakupannya terhadap kalimat-kalimat yang menetapkan

dan menafikan ditambah lagi dengan alasannya. Makna penafian dari

surah ini bahwa Dia adalah Pencipta, Pemberi Rezeki, dan Yang

disembah, karena tidak ada di atas-Nya yang mencegahnya seperti

bapak, tidak ada pula yang setara dengan-Nya seperti tandingan, serta

tidak ada yang menolong-Nya untuk hal itu seperti anak.
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Hadits ini juga memuat keterangan tentang seorang ahli ilmu

memaparkan permasal ahan kepada sahabat-sahabatnya, menggunakan

kata pada selain arti yang dipahami darinya, karena yang dapat

dipahami dari kalimat 'sepertiga Al Qur'an' adalah sepertiga isinya,

tetapi kemudian diketahui batrwa yang dimaksud tidak demikian.

Catatan

At-Tirmidzi, Al Hakim, dan Abu Syaikh meriwayatkan dari

hadits Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, 4j;€jr1 .ot;lr',;2,:.JyUt::tit

9Tf,r 'i3 J# (idzaa zulzilat menyamai seperdua Al Qur'an, dan Al

Kaafiruun menyamai seperempat Al Qur'an). At-Tirmidzi

meriwayatkan juga bersama Ibnu Abi Syaibah dan Abu Syaikh, dari

Salamah bin Wardan, dari Anas , ;3L-ii| ,F J*" -.zflrs o';}rA'oi

giVt g:) Jfi di3ts1191pr (sesungguhnya 'Al Kaafiruun' dqn'An-

Nashr' masing-masing sebanding seperempat Al Qur'an, dan 'idzaa

zulzilat' sebanding seperempat Al Qur'an). Ibrl abi Syaibah dan Abu

Syaikh menambahkan, 9i'j'L,-.,j JrJi,."rts' 'o{j 
@on ayat kursi

sebanding seperempat Al Qur'anl. Namun, ini adalah hadits yang

lemah karena ada Salamah meskipun At-Tirmidzi menilainya hasan.

Barangkali dia bersikap luwes dalam masalah ini, karena masuk

bagian fodhilah amal (keutamaan amal). Demikian juga Al Hakim

men-shahih-kan hadits Ibnu Abbas sementara dalam sanadnya

terdapat Yaman bin Al Mughirah, seorang periwayat yang lemah

menurut pandangan para ahli hadits.
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14. Keutamaan Al Mutawwidzaat

5016. Dari Urwah, dari Aisyah RA, "Sesungguhnya Rasulullah

SAW apabila sakit, beliau membaca 'al mu'awwidzaat'untuk dirinya
dan menghembuskan. Ketika sakitnya semakin parah, maka akulah

yang membacakan kepadanya dan menyapukan dengan tangannya

karena mengharapkan berkahnya. "

t-; L-1.+ 'd;f <r,i, 'q:J\ii'&> ,(.rliJr qt!ali',!>

."t;.i)u d,U; Ji,"=t

5017. Dari Urwah, dari Aisyah, "Sesungguhnya Nabi SAW
apabila telah bersiap untuk tidur setiap malam, beliau mengumpulkan

kedua telapak tangannya kemudian meniup pada keduanya, lalu beliau

membaca'qul huwallaahu afuad dan'qul a'uudzu birabbil falaq' serta

'qul a'uudzu birabbinnaas', kemudian beliau menyapukannya kepada

seluruh badannya yang dapat dijangkau, beliau memulai dari

wajahnya dan bagian depan badannya. Beliau melakukan seperti itu
tiga kali."
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Keteranqan Hadits:

(Bab keutamaan Al Mu'awwidzaat). Maksudnya, surah Al
Ikhlaash, Al Falaq, dan An-Naas. Dalam bab "Wafatnya Nabi SAW"
pada pembahasan tentang peperangan, saya kemukakan, bahwa

pengguxaan kata jamak pada kalimat ini berdasarkan pendapat yang

menyatakan bahwa jumlah minimal jamak adalah dua. Kemudian

tampak pada hadits di atas bahwa penggunaan jamak tetap berlaku

sebagaimana umumnya, maka yang dimaksud membaca 'al
mu'awwidzaat' adalah ketiga surah di atas. Surah Al Iklaash

disebutkan juga sebagai 'mu'awwidzat' dalam konteks dominasi suatu

kata atas kata lain, mengingat dalam surah Al Ikhlaash terdapat sifat

Allah, meski tidak ada penegasill kata'ta'awwudz'.

Penulis kitab As-Sunan yang tiga, Imam Ahmad, Ibnu

Khuzaimah, dan Ibnu Hibban, meriwayatkan dari hadits Uqbah bin

Amir, dia berkata, \7 /6t q'trt'*l Si ,!ar q4iVf 'Sil;f hr f .1i

'e;-;\'t-;;- -J'rlti "g.(Rasulullah SAW bersabda kepadaku,,,Qul

huwallaahu afuad, qul a'uudzu birabbil falaq, dan qul a'uudzu

birabbinnaas, berlindungl ah dengan menggunakannya. Sesungguhnya

tidak ada yang digunakan berlindung sepertinya'). Dalam redaksi

lain disebutkan, !\Ja }-E ';:, gt5l,.JirlVy lUacatah Al Mu'awwidzaat

s etiap s eles ai shalat), lalu beliau menyebutkannya.

9t5:C-y--t1 J ?F" ut;3t ttl ts6 (Apabila sakit betiau

membaca al mu'awwidzaat untuk dirinya). Hadits ini telah disebutkan

pada pembahasan kronologis wafatnya Nabi SAW melalui Abdullah

bin Al Mubarak dari Yunus dari Ibnu Syihab. Lalu saya

menangguhkan penjelasannya hingga pembahasan tentang

pengobatan. Riwayat Uqail dari Ibnu Syihab dalam bab ini meski

sanad-nya menyatu dengan yang sebelumnya, tetapi materinya

berkenaan dengan perbuatan Nabi SAW membaca 'al mu'awwidzat'

saat akan tidur. Dengan demikian, berbeda dengan hadits Malik
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tersebut. Pandangan paling kuat bahwa keduanya adalah hadits yang

berdiri sendiri dan dinukil Ibnu Syihab melalui satu sanad. Masing-
masing periwayat menyebutkan apa yang tidak disebutkair yang lain.

Adapun Malik, Ma'mar, Yunus, dan Ziyad bin Sa'ad (dalam kutipan
Imam Muslim) tidak berselisih menyatakan hal teryadi saat sakit.

Hanya saja sebagian mereka mengaitkannya dengan sakit yang

membawa kematiannya. Sebagian lagi menambahkan perbuatan

Aisyah. Namun, tidak seorang pun di antara mereka yang menafsirkan

mdksud 'al mu'awwidzaat'. Sedangkan Aqil, tidak ada perbedaan

periwayat yang menukil darinya, bahwa hal itu terjadi ketika akan

tidur.

Dalam riwayat Yunus dari Sulaiman bin Bilal dikatakan bahwa

Aisyah melakukannya atas perintah Nabi SAW. Hal ini akan

disebutkan pada pembahasan tentang pengobatan. Sementara itu, Abu
Mas'ud menjadikannya sebagai satu hadits. Namun, sikapnya itu
disanggah oleh Abu Al Abbas Ath-Thuraqi. Khalaf membedakan
keduanya dan tindakannya diikuti Al Mizzi. Hal ini akan dijelaskan
pada pembahasan tentang pengobatan.

15. Turunnya Ketenangan dan Malaikat Ketika Al Qur'an Dibaca

o o. lo,. .,c. c Oztct .?.to.t . 1a- t t,i *t'* eG\i W * >Qt ,; "i er- :erur Jtij
\t iry -b;; *j, ,At ir; ,p)t'u'r; ; 6L :Jv kL
*!;titsa ,;,tt Ua'ri ,u3at53 ,u-flt Ut;
t4 t:-; F- i.t os,J:ft3v ;,at U* G'"i, ;jt
e$ aitj\;;L 1:ir Jt,^;lr, eri?tt5,:^;'oi';bG

,ia| u.t 6-'r;t ,Jra pt ,y iu' *r; '4r .>-,-'dbft:_'r;t
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,\i"; w ;tsj ,ufi- rk tf ii,r

it toJut'b tiy ,,\^1)t J\elt

'ju 
gari G ,sti's 'ju ,ur.,i Y

t_1.;'::G iJs ,ki;r
.1 t o.. . o.1 ?, t ,:.:

,9\ ci-ev *,/tt r,e;
"' c //'; "*;tSAit*4U.>- t>">S-t cg3tU

. / o . .C, t c

P G--,tf 7va * d*s,:Qt c.t'Jv
oz t c c,lo., ot?,

.Fa> J j=."1 t' tSs-wt

5018. Al-Laits berkata, Yazid bin Al Had menceritakan

kepadaku, dari Muhammad bin Ibrahim, dari usaid bin Hudhair, dia

berkata, "Ketika dia sedang membaca surah Al Kahfi pada suatu

malam, sementara kudanya terikat di dekahrya, tiba-tiba kuda itu

bergerak tidak menentu. Dia diam dan kuda itu menjadi tenang.

Apabila dia membaca, maka kuda kembali bergerak, lalu dia diam dan

kuda pun tenang. Kemudian dia membaca maka kuda kembali

bergerak. Akhirnya, dia berhenti karena anaknya yang bemama Yahya

berada dekat kuda itu dan dia khawatir akan terinjak. Ketika dia

menariknya, dia mengangkat kepalanya ke langit hingga dia tidak

melihatnya. Pagi harinya, dia menceritakan kepada Nabi SAW dan

beliau pun bersabda kepadanya, 'Bacalah wahai lbnu Hudhair,

bacalah wahai lbnu Hudhair'. Dia berkata, 'Wahai Rasulullah, aku

khawatir Yahya diinjak karena posisinya dekat kuda. Aku mengangkat

kepalaku dan pergi kepadanya. Lalu aku mengangkat kepalaku ke

langit dan ternyata seperti awan yang di dalamnya seperti lampu-

lampu. Aku pun keluar hingga aku tidak melihatnya'. Beliau bertanya,

,Apalrnh engkau tahu apa itu?' Aku berkat4 'Tidak'. Beliau bersabda,

,Itulah malaikat yang mendeftat karena suaramu. Sekiranya engkau

terus membaca niscaya pagi hari ia aftan dilihat oleh manusia tanpa

dapat menyembunyikan diri mereka' ."

,| ,,
o-r )
t c1.1
t 19;

;rr ,* 'rQl
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Ibnu Al Had berkata, Abdullah bin Khabbab menceritakan hadits

ini kepadaku, dari Abu Sa'id Al Khudri, dari Usaid bin Khudhair.

Keteransan Hadits:

Demikian disebutkan "ketenangan" dan 'Malaikat" secara

bersamaan. Dalam bab ini tidak disinggung tentang 'ketenangan", juga

dalam hadits Al Bara' yang lalu tentang keutamaan surah Al Kahfi
tidak disinggung tentang malaikat, sepertinya penulis melihat bahwa

keduanya merupakan satu kisah. Seakan-akan dia mengisyaratkan

bahwa yang dimaksud dengan awan dalam hadits, di bab ini adalah

"ketenangan". Namun, Ibnu Baththal memastikan bahwa maksud

"zhullah" adalah awan dan malaikat ada didalamnya berikut

"ketenangan". Ibnu Baththal berkata, "Dalam judul bab di atas

disebutkan bahwa ketenangan itu senantiasa turun berserta malaikat,

sedangkan perbedaan tentang ketenangan telah disebutkan, juga

pendapat An-Nawawi dalam masalah ini."

1' . . ijt]Lij (Al-Laits berknta...). Bagian ini dinukil Abu

Ubaid dalam kitab Fadha'il Al Qur'an dari Yahya bin Bukair dari Al-
Laits, melalui kedua sanad tersebut sekaligus.

,l....(Jl ,* 
"i- 4!t; lYazid bin Al Had menceritakan kepadaku).

Dia adalah Ibnu Usamah bin Abdullah bin Syaddad bin Al Had.

€(*l n #;';p (Dart Muhammad bin lbrahim). Dia adalah

At-Taimi dan iergotong tabi'in. Dia tidak sempat bertemu Usaid bin
Hudhair. Oleh karena itu, riwayatnya dari Usaid dianggap munqathi'
(terputus). Akan tetapi yang menjadi pedoman adalah sanad kedua. Al
Ismaili berkata, "Riwayat Muhammad bin lbrahim dari Usaid bin
Hudhair adalah mursal. Sedangkan riwayat Abdullah bin Khabbab

dari Abu Sa'id dianggap muttashil." Kemldian dia menukilnya dari
jalur Abdul Aziz bin Abu Hazim, dari bapaknya, dari Yazid bin Al
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Had, melalui kedua sanad itu sekaligus. Dia berkata, "Jalur

periwayatan ini sesuai kriteria Imam Bukhari."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, diriwayatkan dari Al-Laits sanad

ketiga yang dikutip An-Nasa'i, dari Syu'aib bin Al-Laits dan Daud bin
Manshur, keduanya dari Al-Laits, dari Khalid bin Yazid, dari Sa'id,

dari Ibnu Abi Hilal, dari Yazid bin Al Had, dengan sanad kedua.

Imam Muslim dan An-Nasa'i meriwayatkan juga dari ibrahim bin

Sa'ad, dari Yazid bin Al Had melalti sanad kedua, tetapi dalam

riwayatnya disebutkan, "Dari Abu Sa'id dari Usaid bin Hudhair."

Sementara dalam lafazh lain, "Dari Abu Sa'id bahwa Usaid bin

Hudhair berkata." Dalam redaksinya terdapat keterangan yang

menunjukkan bahwa Abu Sa'id menerimanya dari Usaid, karena di

sela-sela penuturannya dia berkata, "Usaid berkata, 'Aku takut Yahya

terinjak, lalu pagi harinya aku pergi kepada Rasulullah SAW'," maka

hadits ini termasuk riwayat Usaid bin Hudhair. Kemudian Yahya bin
Bukair menukil lagi hadits ini dari Al-Laits melalui sanad lain
sebagaimana dinukil Abu LIbaid melalui jalur ini, dia berkata, "Dari
Ibnu Syihab, dari Ubay bin Ka'ab bin Malik, dari Usaid bin Hudhair."

'-,?. :, r n

9'.-iJt \y, JJt ',y tA'S q. (Ketika dia membaca surah Al

Baqarah di suatu malam). Dalam riwayat Ibnu Abi Laila dari Usaid

bin Hudhair disebutkan,u;\ jt.r-[St Aiijr'f;t vt va. (di saat aku

membaca suatu surah, maka ketika aku sampai di akhirnya).

Diriwayatkan Abu Ubaid. Dari hadits ini diperoleh keterangan bahwa

dia menyelesaikan surah yang dibacanya. Kemudian dalam riwayat

Ibrahim bin Sa'ad disebutkan, 9:,-.'f d.'f;'F q (Ketika dia

membaca di marbad mililmya). Marbad adalah tempat yang ada

kurmanya. Namun, dalam riwayat Ubay bin Ka'ab disebutkan dia

membaca di atas rumahnya. Tentu saja riwayat ini bertentangan

dengan riwayat yang menyatakan dia membaca di marbad miliknya.
Dalam hadits pada bab di atas dikatakan anaknya berada di
sampingnya dan kudanya sedang diikat, lalu dia khawatir anaknya
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terinjak oleh kuda itu. Semua ini menyelisihi keterangan bahwa dia

berada di atas rumahnya, kecuali bila kalimat 'zhahrul bait' drartikan

di luar bukan di atas, maka kedua kisah itu dapat disatukan.

'48!'6,! ;'$ tj|\1 gtta-tiUa kuda itu bergerak ttdak

menentu, dia diam dan kuda itu menjadi tenang). Dalam riwayat

Ibrahim bin Sa'ad dikatakan kejadian itu berulang tiga kali dan dia

membaca. Sementara dalam riwayat Ibnu Abi Laila disebutkan, ir;
:-J,yx r."]i'01'c-u:b;- r*,y*t @ku mendengar suara keras di

belakangku, hingga aku mengira kudaku lari).

i"f+t riJit (Ketika dia menariknya) Kata ganti 'nya' pada kalimat

ini kembali kepada anaknya. Artinya, dia menarik anaknya dari

tempat itu agar tidak diinjak kuda. Dalam riwayat Al Qabisi
disebutkan, eli 6i tempatkannya ke belakang), yah,ri dijauhkan dari

tempat yang dikhawatirkannya akan terinjak kuda.

3UJ ;r:0' Jl b?: ej (Dia mengangkat kepalanya ke

langit hingga dia tidak melihatnya). Demikian dinukil di tempat ini
secara ringkas. Abu Ubaid menukilnya secara lengkap, oltJ?: !':
GU-6 s-b:fl' Jl at g.ar ,.1rlf g iiLJ' p rif or:Jr @ia

mengangkat kepalanya ke langit dan ternyata seperti awan yang di
dalamnya seperti lampu-lampu naik ke 

,long.i, ,nhi\g,go. !*, tldof.

melihatnya). Dalam Ibrahim bin Sa'ad, gi:O'l lllJr J+ l5l, ti#l Llie

r-irif 6 &'Ft e*';i gpt Jei W @ku berdiri menghampirinya

dan ternyata ia s'eperti awan di atas kepalaku di dalamnya seperti

pelita, ia naik ke angkasa hingga aku tidak melihatnya).

P o.jr u;11 flacalah wahai lbnu Hudhair). Maksudnya,

seharusnya engkau terus membaca. Ini bukan perintah untuk membaca

saat cerita itu disampaikan. Seakan-akan beliau membayangkan

kejadiannya dan seakan-akan turut dalam peristiwa itu saat Hudhair
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melihat apa yang dia lihat. Maka seakan-akan beliau bersabda,

"Teruskanlah bacaanmu agar engkau terus mendapatkan berkah sebab

turunnya malaikat dan mendengarkan bacaanmu." Tampaknya Usaid

memahaminya sehingga dia menerangkan alasannya mengapa dia

memutuskan bacaannya, yaitu perkataannya, "Aku takut Yahya

terinjak kuda." Maksudnya, aku khawatir bila terus membaca maka

kuda itu akan menginjak anakku.

Redaksi hadits itu menunjukkan sikap Usaid yang sangat

rnemperhatikan kekhusyu'an dalam shalatnya, karena sangat mungkin

dia menengadahkan kepalanya sejak kuda itu bergerak tidak menentu.

Sepertinya dia telah mendengar hadits Nabi SAW tentang larangan

memandang ke atas saat shalat. Oieh karena itu, dia tidak mau

menengadahkan kepalanya hingga keadaan benar-benar mendesak.

Mungkin juga dia menengadahkan kepalanya setelah selesai shalat,

karena itulah kejadian tersebut terulang hingga tiga kali. Dalam

riwayat Ibnu Abi Laila disebutkan, "Bacalah wahai Abu Atik." Abu

Atik adalah nama panggilan Usaid.

'oi:J 11 $ekiranya engkau terus membaca). Dalam riwayat

Ibnu Abi Laila disebutkan, "Sungguh jika engkau terus melakukan

(membaca)."

'P G)ft-| | (Tidak dapat bersembunyi dari mereka). Dalam

riwayat Ibrahim bin Sa'ad disebutkan, '&'fri rj (tidak dapat

menutup diri dari mereka). Kemudian dalam riwayat Ibnu Abi Laila

disebutkan, *6\t ''>-;-i'S 
@ngkau akan melihat keajaiban-

keajaiban). An-Nawawi berkata, "Pada hadits ini terdapat keterangan

yang menunjukkan kemungkinan seorang umat ini melihat malaikat."

Demikian dia menyatakan secara mutlak. Pada dasamya,hal itu benar,

tetapi yang lebih tepat bila dibatasi pada orang shalih. Dia juga

berkata, "Dalam hadits tersebut terdapat keutamaan membaca Al
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Qur'an, dan ia menjadi sebab turunnya rahmat dan hadirnya

malaikat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hukum yang disebutkannya lebih

umum daripada dalil. Kejadian dalam riwayat hanya berkaitan dengan

bacaan khusus, surah khusus, dan sifat yang khusus, dan mungkin

masih ada kekhususan lain yang tidak disebutkan. Jika berlaku

mutlak, tentu akan terjadi pada semua orang yang membaca Al

Qur'an.

Kalimat, "tidak menyembunyikan diri dari mereka"

mengisyaratkan bahwa karena asyiknya malaikat mendengar bacaan

Al Qur'an, sehingga mereka pun tetap tidak menyembunyikan diri
sebagaimana kebiasaan mereka.

Pelaiaran vans dapat Ciambil

1. Keutamaan Usaid bin Hudhair.

2. Keutamaan membaca surah Al Baqarah dalam shalat malam.

3" Keutamaan khusyu'dalam shalat.

4. Menyibukkan diri dengan urusan dunia dalam hal-hal yang

diperbolehkan bisa menghilangkan kebaikan yang banyak, lalu

bagaimana jika bukan dalam hal-hal yang duperbolehkakn.

L6. Orang yang Berkata, rrNabi SAW tidak Meninggalkan kecuali

Apa yang terdapat di Antara Dua Sampul."

t/o

.rt t irl
oo

*j,Y'
,*
 
4lll

t-c. , c

P rl.

;-';)

t 6. ,,lSJ

l':);i

,..ct
Ul c-l.>.: i,Su y" / /lt * t

\(* 'i'Jt- tL4:L \t'*,t-e / t o:rFA
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5019. Dari Abdul Aziz bin Rufai', dia berkata: Aku masuk

bersama Syaddad bin Ma'qil kepada Ibnu Abbas RA. Syaddad bin

Ma'qil berkata kepadanya, "Apakah Nabi SAW meninggalkan

sesuatu?" Dia berkata, "Beliau tidak meninggalkan sesuatu, kecuali

apa yang ada di antara dua sampul." Dia berkata: Kami pun masuk ke

tempat Muhammad bin Al Hanafiyah dan menanyainya, maka dia

berkata, "Beliau tidak meninggalkan sesuatu kecuali apa yang terdapat

di antara dua sampul."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang berkata, "Nabi SAW tidak meninggalkan

kecuali apa yang terdapat di antara dua sampul'). Maksudnya, apa

yang terdapat dalam mushhaf, bukan berarti beliau SAW

meninggalkan Al Qur'an terkumpul di antara dua sampul (kitab),

karena hal ini menyelisihi keterangan pengumpulan Al Qur'an oleh

Abu Bakar dan Utsman.

Judul bab ini bertujuan membantah mereka yang mengklaim

bahwa sebagian besar isi Al Qur'an telah hilang bersamaan dengan

meninggalnya para penghafalnya. Ini adalah pendapat kaum Rafidhah

untuk membenarkan klaim mereka bahwa kepemimpinan dan hak Ali
menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi SAW tercantum secara

tekstual dalam Al Qur'an, tetapi para sahabat telah

menyembunyikannya. Tentu saja anggapan ini sangat batil. Buktinya

para sahabat tidak menyembunyikan sabda Nabi SAW, "Engkau

bagiku sama seperti posisi Harun dengan Musa", serta hal-hal lain

yang digunakan sebagai dalil mereka yang mengklaim kepemimpinan

Ali. Sebagaimana mereka juga tidak menyembunyikan keterangan-

keterangan yang kontra dengannya atau mengkhususkan maupun
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membatasi kemutlakannya. Tampaknya Imam Bukhari ingin menolak
pandangan Rafidhah dengan cara yang sangat lembut. Dia sengaja

mengutip pernyataan dari seorang yang mereka anggap sebagai Imam,
yaitu Muhammad Ibnu Al Hanafiyah (putra Ali bin Abi Thalib).
Seandainya ada keterangan yang berkaitan dengan bapaknya, tentu
dialah orang paling patut mengetahuinya. Demikian juga Ibnu Abbas,
sesungguhnya ia adalah putra paman Ali dan orang yang memiliki
perhati an serius terhadap keadaannya.

*'t i 'ritt rr."!; lDari Abdul Aziz bin Rrfoi,). Dalam riwayatv '7' /'/
Ali bin Al Madini dari Sufyan disebutkan, "Abdul Aziz menceritakan
kepada kami". Riwayat ini dikutip Abu Nu'aim dalam kitab Al
Mustakhraj.

,yn U if*3 ui Li+s 6lt u masuk bersama Syaddad bin Ma'qil).

Dia adalah Al Asadi Al Kufi. Seorang tabi'in dan termasuk murid Ibnu
Mas'ud serta Ali RA. Dia tidak disebutkan dalam Shahih Bukhari
kecuali di tempat ini, tetapi Imam Bukhari mengutip dalam kitabnya
Khalqu Afaal Al lbad dari jalur Abdul Azizbin Rufai'dari Syaddad

bin Ma'qil, dari Abdullah bin Mas'ud satu hadits yang lain,

:,f 'H'Fi+i; i'r kH' !;i lApakah Nabi SAwt

meninggalkan sesuatu?). Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan , G3
t:i"]r 6', (sesuatu selain Al Qur'an?).

o,! a

O#rJt iJ.6li,! (Kecuali apa yang ada di antara dua sampul).

gentuk tunggal kata daffatain adalah daffah,artinya lauh {lembaran).
Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, #'At F. @i antara dua

lembaran).

tiest'Swii lnia berkata, ,,Dan kami masuk...,). Orang yang

berkata adalah Abdul Aziz.Dalantriwayat Al Ismaili disebutkan, il
';;dJ '.ii,J U ilid (beliau tidak meninggalkan, kecuali apa yang
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ada dalam Mushhaf iny'. Maksudnya, beliau tidak meninggalkan apa

yang dibaca dari Al Qur'an kecuali yang terdapat dalam mushhaf yang

ada. Hal ini tidak bertentangan dengan keterangan pada pembahasan

tentang ilmu dari Ali, bahwa dia berkata, "Tidak ada pada kami,

kecuali kitab Allah dan apa yang terdapat dalam lembaran ini", karena

yang dimaksud Ali adalah hukum-hukum yang dia tulis dari Nabi

SAW. Pernyataan ini juga tidak menafikan hukum-hukum yang tidak

beliau tulis.

Adapun jawaban Ibnu Abbas dan Ibnu A1 Hanafiyah ditujukan

kepada Al Qur'an yang dibaca. Atau maksud keduanya adalah hal-hal

yang berkaitan dengan imamah, yakni beliau SAW tidak

meninggalkan sesuatu yang berkaitan dengan urusan imamah

(kepemimpinan) kecuali apa yang ada di antara manusia. Pendapat ini

dikuatkan keterangan dari sejumlah sahabat yang menyebutkan

berbagai masalah yang dihapus bacaannya tetapi hukumnya tetap

berlaku, seperti hadits lJmar, t :,rt 6'i*\rl $til.ze:;Jb 4iilr 6atci-

laki tua dan perempuan tua apabila berzina, maka rajamlah

keduanya). Hadits Anas tentang kisah qurra' yang terbunuh di sumur

Ma'unah. Dia berkata, 6j!,; ri,$ U Si li'tl & firJ.) tf i @1,rr ,11ii

(Allah menurunkan Al Qur'an berkenaan dengan mereka,

"sampaikalah keadaan kami kepada kaum kami, sungguh kami telah

mendapatkan Tuhan kami"). Hadits Ubay bin Ka'ab bahwa dahulu Al
Ahzab sama panjangnya dengan surah Al Baqarah. Hadits Hudzaifah

bahwa mereka tidak membaca seperempatnya, yakni surah A1

Baraa'ah. Semua ini adalah hadits-hadits shahih. Ibnu Adh-Dhurais

meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar bahwa dia tidak menyukai

seseorang berkata, "Aku telah membaca A1 Qur'an seluruhnya." Dia

berkata, "sesungguhnya sebagian Al Qur'an telah diangkat." Namun,

tidak ada satupun keterangan ini yang menentang hadits pada bab di

atas, karena semuanya adalah hal-hal yang telah dihapus bacaannya di

masa hidup Nabi SAW.
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17. Keutamaan Al Qur'an atas Semua Perkataan

5020. Dari Abu Musa Al Asy'ari, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Perumpamaan orang yang membaca Al Qur'an seperti

Utrujjah, rasanya enak dan aromanya wangi. ,4dapun yang tidak

membaca Al Qur'an seperti kurma, rasanya enak dan tidak ada

aromanya. Perumpamaan orang fajir (pelaku dosa besar) yang

membaca Al Qur'an seperti raihanah, aromanya wangi dan rasanya

pahit. Perumpamaan orang fajir yang tidak membaca Al Qur'an
seperti hanzhalah, rasanya pahit dan tidak ada aromanya."

t- tr. . z ioz 1" z z zz t z o , o

-r--Jl _"e Loa.-c At et -f J.l L'r-,
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5021. Dari Abdullah bin Dinar, dia berkata: Aku mendengar

Ibnu Umar RA., dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya

umur kalian dibandingkan umur umat-umat terdahulu, seperti antara

shalat Ashar dan terbenamnya matahari. Perumpamaan kamu dengan

Yahudi dan Nasrani sama seperti laki-laki yang mempekerjakan para

pekerja. Dia berkata, 'Barangsiapa bekerja untukku hingga tengah

hari maka masing-masing mendapatkan satu qirath satu qirath'.

Orang-orang Yahudi pun mengerjakannya. Lalu dia berkata, 'Siapa

yang bekerja untukku dari tengah hari hingga Ashar?' Orang-orang

Nasrani mengerjakannya. Kemudian kalian bekerja dari Ashar hingga

Maghrib dan masing-masing mendapatkan dua qirath dua qirath.

Mereka berkata, 'Kami lebih banyak pekerjaannya dan sedikit

upahnya'. Dia berkata, 'Apakah aku telah menzhalimi hak kalian?'

Mereka berkata, 'Tidak!' Dia berkata, 'Itulah karuniaku yang aku

berikan kepada siapa yang aku kehendaki'."

Keterangan Hadits:

(Bab keutamaan Al Qur'an atas semua perkataan). Judul bab ini

merupakan redaksi hadits yang maknanya dikutip AlTirmidzi dari

hadits Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

s-bbi G',):oti'^i*bi d* c: qfi ;p Li";tr'^t* V ,hj *'q")t |'*
#b*j; nr JbJ, e>|.(i' ;U" ,-J.c n' ?fi ',juta #.ilt (Tuhan azza

wajalla berfirman, 'Barangsiapa yang disibukkan Al Qur'an dari

mengingat-Ku dan meminta kepada-Ku, maka Aku akan memberinya

lebih dari yang Aku berikan kepada orang-orang yang meminta, dan

keutamaan firman Allah atas seluruh perkntaan seperti keutamaan

Allah atas seluruh ciptaan-Nya). Para periwayatnya tergolong tsiqah

(terpercaya), kecuali Athiyah Al Aufi, dia periwayat yang lemah.
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Ibnu Adi mengutip dari Syahr bin Hausyab dari Abu Hurairah,

.Jari Nabi SAW, ,4b,jt i' ,W p>r-!3r i.rt * qt'it Jb!
(keutamaan Al Qur'an atas semua perkataan sama seperti keutamaan

Allah atas ciptaan-Nya). Dalam sanadnya terdapat Umar bin Sa'id Al
Asyaj, dia periwayat yang lemah. Ibnu Adh-Dhurais meriwayatkan
juga dari Al Jarrah bin Adh-Dhahhak, dari Alqamah bin Mirtsad, dari

Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Utsman yang dinisbatkan kepada

Nabi SAW, i.6 ob pt"ir ,f-t: - it p - i;te') ot';tr';'; U €;t
4',U1 ets': * ,p ;6 lt F {\Kt lsebaik-baik katian adatah

yang belajar Al Qur'an dan mengajarkannya -kemudian dia berkata-

dan keutamaan Al Qur'an atas semua perkataan seperti keutamaan

Allah atas ciptaan-Nya, dan yang demikian itu bahwa ia berasal dari-
Nva). Hadits Utsman ini akan disebutkan juga oleh lmam Bukhari
tanpa tambahan di bagian akhirnya. Menurut Al Askari, tambahan itu
berasal dari perkataan Abu Abdurrahman As-Sulami. Imam Bukhari
berkata dalam kitab Khalqu Afal Al lbad, "Abu Abdurrahman As-

Sulami berkata", lalu dia menyebutkannya. Dia menyitir dalam kitab

ini bahwa penisbatan hadits itu langsung kepada Nabi SAW tidak
shahih. Al Askari meriwayatkan juga dari Thawus dan Al Hasan dari

perkataan keduanya. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan pada bab

ini dua hadits, salah satunya hadits Abu Musa Al Asy'ari.

+,i\s olTt'r;iqlt P (perumpamaan orang yang membaca

Al Qur'an seperti utrujjah). Boleh juga dibaca'utrujah','utrunjah',
'turujah', serta'turunjalt', dan masih ada lagi pelafalan yang lain.

* t$y"r} t7!,1a lnasanya enak dan aromanya wangi).

Dikatakan, sifat iman dikhususkan dengan rasa dan sifat tilawah

dikhususkan dengan aroma, karena iman lebih tetap dan kuat dalam

diri seorang mukmin daripada Al Qur'an. Mungkin saja didapatkan

keimanan tanpa bacaan Al Qur'an. Demikian pula rasa lebih kuat bagi

suatu materi daripada aromanya. Terkadang aroma suatu benda bisa
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hilang, tetapi rasanya tetap ada. Kemudian dikatakan, hikmah

pengkhususan utrujjah dalam perumpamaan ini dan bukan buah-

buahan lain yang mengumpulkan rasa dan aroma yang baik, seperti

apel dan sebagainya, adalah karena kulit bijinya dapat dijadikan obat,

dan dari brlinya dikeluarkan minyak yang memiliki banyak mamfaat.

Sebagian mengatakan bahwa jin tidak mendekati rumah yang

ada utrujjah, maka hal ini sesuai dengan Al Qur'an yang tidak didekati

syetan, dan pembungkus kulitnya berwarna putih sehingga sesuai

dengan hati orang mukmin. Di samping itu, buah ini memiliki

kelebihan lain seperti bentuk yang serasi, indah, warnanya menawan,

dan lembut. Jika dimakan, disamping rasa lezat juga bisa membantu

pencernaan. Ia memiliki kelebihan-kelebihan lain seperti di sebutkan

dalam kitab Al Mufradat.

Dalam riwayat Syu'bah dari Qatadah -seperti 
yang akan

disebutkan setelah beberapa bab- disebutkan, "Orang mukmin yang

membaca Al Qur'an dan mengamalkarurya." Ini adalah tambahan

yang menafsirkan substansi perumpamaan, bahwa yang dimaksud

adalah orang membaca Al Qur'an dan tidak menyalahi kandungannya,

baik berupa perintah maupun larangan, bukan membaca secara

mutlak.

Jika dikatakan, "Apabila benar demikian, maka pembagian itu

akan bertambah banyak. Seperti dikatakan, 'orang yang membaca lagi

mengamalkan dan sebatiknya' serta 'orang yang tidak membaca

namun mengamalkan dan sebaliknya'." Maka dikatakan, keempat

pembagian ini mungkin diberlakukan pada selain orang munafik.

Adapun orang munafik, tidak ada baginya selain dua bagian, sebab

tidak ada perhitungan bagi amalnya jika kemunafikannya tergolong

kekufuran. Dengan demikian mungkin dijawab, "Perumpamaan itu

tidak menyebutkan dua bagian, yaitu orang yang membaca dan tidak

mengamalkan serta orang yang tidak beramal dan tidak membaca.

Kedua bagian ini mirip dengan orang munafik, maka bagian pertama

mungkin diserupkan dengan raihanah dan bagian kedua diserupakan
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dengan hanzhalah. Untuk itu, cukup menyebut munafik. Sedangkan

dua bagian yang lain telah disebutkan dalam hadits."

4. qllQidak ada aroma padanya). Dalam riwayat Syu'bah

disebutkan, Qi (bagfnya).

'f-l; 
Allt f6t',Ft (Perumpamaan orang fajir yang membaca).

Dalam riwayat Syu'bah disebutkan, P, 
tii' ,P': ftlan perumpamaan

orang munafik), di kedua tempat itu.

1g":\i (dan tidak memiliki aroma). Dalam riwayat Syu'bah

disebutkan , "; t4;-t (Dan aromanya pahit). Namun, riwayat ini

dianggap musykil ku."rru 'pahit' termasuk sifat rasa, lalu bagaimana

dijadikan sifat aroma? Jawabannya, karena baunya tidak disukai,

maka dipinjamkan sifat 'pahit' untuknya. Az-Zarkasyi menyatakan

riwayat ini keliru dan yang benar adalah riwayat pada bab di atas

dengan lafazh', "tidak memiliki arorna." Kemudian dia berkata pada

pembahasan tentang makanan ketika disebutkan "tidak memiliki

aroma", "lni lebih tepat daripada riwayat At-Tirmidzi'rasanya pahit
dan aromanya pahit'." Kemudian dia mencoba memberikan

penjelasan atasnya. Seakan-akan dia tidak ingat jika lafazh itu terdapat

dalam kitab ini. Hal ini dapat diketahui dari penisbatannya kepada At-
Tirmidzi.

Hadits ini memuat keterangan keutamaan pemerhati Al Qur'an,
pembuatan misal untuk menyederhanakan pemahaman, dan maksud

membaca Al Qur'an adalah mengamalkan kandungannya.

Hadits kedua di bab ini adalah hadits Ibnu Umar,"Sesungguhnva

umur kalian dibanding umur umat-umat sebelum kalian" yang telah

dijelaskan dalam waktu-waktu shalat pada pembahasan tentang shalat.

Kesesuaian hadits pertama dengan judul bab adalha dari sisi adanya

keutamaan pembaca Al Qur'an dibanding selainnya. Konsekuensinya

adalah keutamaan Al Qur'an atas semua perkataan, sebagaimana
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keutamaan utrujjah atas semua buah yang ada. Mengenai hubungan

hadits kedua dengan judul bab ditinjau dari sisi keutamaan umat ini

atas umat-umat lainnya. Keutamaan mereka ini dikarenakan

keutamaan Kitab yang mereka diperintahkan untuk mengamalkannya'

18. Berwasiat dengan Kitab Allah Azza lYajalla

*\t,AUt&'r, e'ri o.ri, l' '#lc iSts o;^tu';
, t ,. c , . , . olz ,

l':4_ti) *')r lat ub',5 '-Y :LJ; ,! :Jt;, t*i

it -5,&'ri :'Jus *.n,

5022. Dari Thalhah, dia berkata: Aku bertanya kepada Abdullah

bin Abi Aufa, "Apakah Nabi SAW berwasiat?" Dia berkata, "Tidak!"

Aku berkata, "Bagaimana diwajibkan wasiat atas manusia, mereka

diperintahkan berwasiat tetapi beliau tidak berwasiat?" Dia berkata,

"Beliau berwasiat dengan kitab Allah."

Keterangan:

(Bab berwasiat dengan kitab Allah Azza Wajatla). Hadits di bab

ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang wasiat. Adapun kalimat,

"Beliau berwasiat dengan kitab Allah" setelah kata "Tidak" saat

dikatakan kepadanya, "Apakah beliau mewasiatkan sesuatu?" secara

zhahir bertentangan. Namun, sebenamya tidak demikian, karena yang

dia nafikan adalah wasiat berkenaan dengan urusan pemerintahan dan

yang sepertinya, bukan wasiat secara mutlak.

Adapun maksud 'wasiat dengan kitab Allah' adalah

menghafalnya secara indrawi maupun maknawi, maka hendaklah

dimuliakan, dijaga, tidak dibawa safar ke negeri musuh, diikuti isinya,
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diamalkan perintah-perintahnya, dijauhi larangdn-larangannya,

konsisten membaca sefta mengajarkannya, dan lainnya.

19. Orang yang tidak Taghanna dengan AI Qur'an

Firman Allah, "Apakah belum mencukupi bagi mereka bahwa

Kami telah menurunkan kepadamu kitab yang dibacakan kepada

mereka."

.y. ffi!-

5023. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Abu Salamah bin
Abdurrahman mengabarkan kepadaku, dari Abu Hurairah RA, bahwa

dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Allah tidak mendengar untuk

sesuatu sebagaimana mendengar Nabi untuk tagltanna dengan Al

Qur'an'." Sahabatnya berkata, "Maksudnya, membacanya dengan

suara keras."

i. e c,, , l,o.t 1 o. .c 6t, o. .,F,ttf or-f d.,t f f )t* c.
')s 

,:T;)L, #-Li',*. qi 6 
;&.?ut

'.1. / o. e "t.a^L, .,Jt f q-f )\ f
oti tt i,so *, +; il'

o.c / tt o. I -.o,.\eu" offr :dt+L
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5024. Dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari

Nabi SAW, beliau bersabda, "Allah tidak mendengar untuk sesuatu

sebagaimana mendengar Nabi untuk taghanna dengan Al Qur'an."
Sufyan berkata, "Penafsirannya adalah cukup dengannya."

Keteranqan Hadits:

(Bab orang yang tidak taghanna dengan Al Qur'an). Judul bab

ini merupakan lafazh hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari pada

pembahasan tentang hukum dari Ibnu Juraij, dan Ibnu Syihab, seperti

sanad di atas, dengan redaksi, 4';3lTPu; W n';,, (barangsiapa

tidak taghanna dengan Al Qur'an, maka bukan termasuk golongan

kami). lni tercantum dalam kitab ls-Srznan dair hadits Sa'ad bin Abi
Waqqash dan selainnya.

;4?b,1,- *5i' #' a'Si t,l"frlk" l':1 dw'i'jt'1 6tr*an Attah,

",apokoh belum mencukupi trgi mereka bahwa Kami telah

menurunkan kepadamu Kitab yang dibacakan keps6, mereka").

lmam Bukhari menyitir ayat ini untuk menguatkan penafsiran Ibnu

Uyainah terhadap kata' taghannaa' dengan arti'yastaghni bihi' (cukup

dengannya), seperti dia sebutkan sendiri di bab ini dari Ibnu Uyainah.

Abu Daud meriwayatkan penafsiran dari Ibnu Uyainah dan Waki'

sekaligus. Kemudian Ishaq bin Rahawaih menjelaskan dari Ibnu

Uyainah bahwa ia adalah 'rasa cukup' yang khusus. Demikian juga

dikatakan Ahmad dari Waki', "Merasa cukup dengannya dalam hal

berita-berita umat-umat terdahulu."

dari
ot'.o,lu9.l

-tsi
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membawa kitab-kitab yang mereka tuliskan di dalamnya sebagian apa

yang mereka dengar dari orang-orang Yahudi, maka Nabi SAW

bersabda, "Cukuplah- kesesatan bagi suatu kaum, jika mereka

berpaling dari apa yang dibawa Nabi mereka kepada mereka, dan

mengambil (menghadap) kepada apa yang didatangkan selainnya

kepacla selain mereka." Maka turunlah ayat, "Apakah belum cukup

bagi mereka bahwa Kami telah menurunkan kepadamu Kitab yang

dibacakan kepada mereka").

Tampaknya hubungan penyebutan ayat ini pada bab di atas tidak

dapat diketahui oleh sejumlah ulama, seperti Ibnu Katsir' Oleh karena

itu, dia mengatakan bahwa penyebutan ayat di tempat ini tidak

memiliki alasan. Padahal sebelumnya Ibnu Baththal telah mensinyalir

hubungan yang dimaksud. Dia berkata, "Para ahli tafsir berkata

tentang ayat ini..." Lalu dia menyebutkan atsar dari Yahya secara

ringkas, dan berkata, "Maksud ayat adalah merasa cukup dengan Al

Qur'an dalam hal berita-berita umat-umat terdahulu. Bukan berarti

'merasa cukup' (kaya) yang merupakan lawan dari kata'butuh' (fakir)."

Dia juga berkata, "Sikap lmam Bukhari yang menyebutkan ayat

setelah judul bab menunjukkan bahwa dia cenderung kepada pendapat

itu." Ibnu At-Tin berkata, "Dari judul bab dipahami bahwa maksud

yataghannaa adalah istighna' (merasa cukup), karena dia

menyebutkan ayat setelahnya yang mengandung pengingkaran

terhadap merasa yang butuh kepada selain Al Qur'an, maka maknanya

adalah merasa cukup dan tidak butuh kepada selainnya. Adapun

memahaminya dengan arti 'cukup' (kaya) yang merupakan lawan dari

kata 'butuh' (fakir) juga masuk dalam cakupannya."

,., \-. ,:.'uit U'\Frbi 6;-i €rl'* (Dari Abu Hurairah RA)- Dalam riwayat

Syu'aib dari Ibnu Syihab disebutkan, "Abu Salamah menceritakan

kepadaku, dia mendengar Abu Hurairah." Riwayat ini dikutip Al
Ismaili.
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H h' tii, p (Allah tidak mendengarkan untuk Nabi). Demikian

yang mereka sebutkan. Sementara dalam riwayat Al Ismaili dinukil,

;,s). funtutr sesuatu). Demikian juga dalam riwayat Imam Muslim dari

semua jalumya. Sementara dalam riwayat Sufyan berikutnya

disebutkan seperti riwayat jumhur uiama. Dalam riwayat Al
Kasymihani disebutkan seperti riwayat Uqail.

C.tti 6 gebagaitnana mendengarkan untuk Nabi). Demikian

yang dinukil mayoritas. Dalam riwayat Abn Dzar, 1 funruk Nabi),

diberi tambahan huruf 'lam'. Jtka riwayat ini akurat, maka berfungsi

menunjukkan jenis. Untuk itu, tidak benar mereka yang mengira

maknanya menunjukkan sesuatu yang telah diketahui sebelumnya dan

dia mengira maksudnya adalah Nabi kita Muhammad SAW, sehingga

dia berkata, "Sebagaimana didengar bagi Nabi SAW", lalu dia

menjelaskannya atas dasar itu.

sJJ1-';,,ti gnuk taghanna). Demikian yang rnereka sebutkan.

Abu Nu'aim meriwayatkan melalui jalur lain dari Yahya bin Bukair
(guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) tanpa kata'an'. Ibnu Al Jauzi

mengklaim bahwa yang benar adalah versi yang tidak mencantumkan

kata 'an' dan penyebutannya merupakan kesalahan dari sebagian

periwayat, sebab mereka biasa meriwayatkan maknanya, maka

mungkin sebagian mengira keduanya sama sehingga terjerumus dalam

kesalahan, sebab jika hadits itu menggunakan kata an, maka berasal

dari kata 'al idzni' yang bermakna 'perkenan' dan 'pembebasan',

padahal makna ini tidak dimaksudkan di tempat ini. Adapun yang

benar ia berasal dari kata 'al adzan' yang bermakna istimaa'

(mendengar dengan penuh kesungguhan). Dengan demikian lafazh
pada hadits itu dibaca 'adzana'yang berarti mendengar." Akan tetapi,

kata 'adzana' dan 'adzina' sama-sama memiliki pengertian

'pembebasan' dan'pendengaran'. Dikatakan,'adzinat aadzin' (penyeru

memperkenankan), dan' adzinat aadz an' (penyeru memperdengarkan).
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Al Qurthubi berkata, "Asal makna 'adzana' adalah pendengar

dengan memiringkan telinganya ke arah sumber suara. Namun, makna

ini bagi Allah tidak seperti zhahirnya. Bahkan ia dipahami dalam

konteks perluasan ungkapan yang disesuaikan kebiasaan pendengar.

Maksudnya bagi hak Allah adalah memuiiakan pembaca dan

memperbanyak pahalanya, karena itulah hasil pendengaran yang

sungguh-sungguh."

Dalam riwayat Imam Muslim dari Yahya bin Abi Katsir dari

Abu salamah -sehubungan hadits ini- disebutkan, f,5l? i;1. oli S

(tidaklah mendengarkan sesuatu sebagaimana pendengarannya).

Serupa dengannya dalam riwayat Ibnu Abi Daud dari Muhammad bin

Abi Hafshah dari Amr bin Dinar dari Abu Salamah. Imam Ahmad,

Ibnu Majah, dan Al Hakim ---dia menshahihkannya- meriwayatkan

dari Fadhalah bin Ubaidillah , 'H yriur"'-bt ;,;;St )ry i\$ti'l;l1
9 Jl.t ?b (lebih hebat mendengarkan kepada lakiJaki yang

merdu suaranya memb,aca Al Qur'an daripada penggemar biduanita

mendengarkan nyanyiannya). Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa

meskipun demikian, apa yang diingkari Ibnu Al Jauzi bukan sesuatu

yang mungkar, bahkan masih dapat dijelaskan dan memiliki sisi

pembenaran. Dalam riwayat Imam Muslim dari jalur lain sama seperti

itu dan dijelaskan oleh Iyadh dengan arti motivasi untuk melakukan

dan memerintahkannya.

a-+r':+;" i +*JL\ (sahabatnya berknta, " Mal<sudnya

mengeraskan suara membacanya"). Maksudnya, sahabat Abu

Salamah, dan sahabat yang dimaksud adalah Abdul Hamid bin

Abdurrahman bin Zaid bin Al Khaththab. Hal ini dijelaskan Az-

Zrbaidi dari Ibnu Syihab. Ibnu Abi Daud meriwayatkan dari

Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhali dalam krtab Az-Zuhriyaat dai
jalurnya dengan redaksi, gT/JL: ,-W- s.l,tt1o :C.li,r .i3( 6 @ilah

tidak mendengarkan pada sesuatu sebagaimana mendengarkan
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kepada Nabi yataghanna dengan Al Qur'an). Ibnu Syihab berkata,

Abdul Hamid bin Abdunahman mengabarkan padaku, dari Abu

Salamah, "Maksud 'yataghanna dengan Al Qur'an' adalah

mengeraskan bacaannya." Seakan-akan penafsiran ini tidak didengar

Ibnu Syihab dari Abu Salamah, tetapi dia dengar dari Abdul Hamid

dari Abu Salamah. Oleh karena itu, sekali waktu dia menyebutkan

langsung namanya dan pada kali lain tidak menyebutkannya.

Abdurrazzaq menyisipkan penafsiran itu dalam riwayatnya dari

Ma'mar dari Ibnu Syihab dan Adz-Dzuhali, tetapi ia tidak akurat

dalam hadits Ma'mar. Abdul A'la telah menukil pula riwayat itu dari

Ma'mar tanpa tambahan ini.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ia tercantum dalam riwayat Abu

Salamah melalui jalur lain yang dikutip Imam Muslim dari Al Auza'i,

dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah

dengan redaksi, 9 #n-pTPu: ,;fl{.^;.s'& ,;l,lirr iif r; @llah tidak

mendengarkan bagi sesuatu sebagaimana pendengaran-Nya terhadap

Nabi yataghanna dengan Al Qur'an, yaloi mengeraskan bacaannya).

Demikian tercantum dalam riwayatnya dari Muhamamd bin Ibrahim

At-Taimi, dari Abu Salamah.
, ol, o,S-Jjt;,,i (Dari Az-Zuhri). Dia adalah Ibnu Syihab yang

disebutkan pada sanadpertama. Ibnu Abi Daud menukil dari Ali bin
Al Madini (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini), dia berkata,

"Sufyan tidak pemah mengatakan kepada kami pada hadits ini, 'Ibnu

Syihab menceritakan kepada kami'." Saya (Ibnu Hajar) katakan, Al
Humaidi meriwayatkan dalam Musnad-nya. dari Sufyan, dia berkata,

"Aku mendengar Az-Zlhi." Dari jalurnya diriwayatkan juga oleh

Abu Nu'aim di kitab Al MustakhraT. Sementara Al Humaidi adalah

orang yang paling tahu tentang hadits Suffan, dan muridnya paling

akurat dalam menukil riwayat para guru mereka.

o.. . tt 1 'g sfdLi-61ii O[i:" J0 (Sufyan berkata, "Penafsirannya adalah

merasa cukup dengannya"). Demikian ditafsirkan oleh Sufyan.
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Mungkin dikukuhkan dengan riwayat Abu Dawud dan Ibnu Adh-

Dhurais 
-yang 

dinyatakan shahih oleh Abu Awanah- dari Ibnu Abi
Mulaikah, dari Ubaidilah bin Abi Nahik, dia berkata: Sa'ad bin Abi
Waqqash bertemu denganku di pasar, lalu berkata, "Para pedagang

yang berusaha, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Bukan

termasuk golongan kami siapa yang tidak taghanna dengan Al

Qur'an'." Abu Ubaid tampaknya menyetujui penafsiran 'yataghanna'

dengan arti merasa cukup. Dia berkata, "Sungguh yang demikian itu

diperbolehkan dalam percakapan orang Arab."

Dia berkata, "Atas dasar ini, makna hadits itu adalah, 'Siapa

yang tidak merasa cukup dengan Al Qur'an dan masih mau

memperbanyak urusan dunia, maka bukan golongan kami', yakni

bukan di atas jalan kami." Abu Ubaid berhujjah pula dengan perkataan

Ibnu Mas'ud, "Barangsiapa membaca surah Aali Imraan, maka ia

'ghaniy' (sudah mencukupi dan tidak butuh kepada yang lain)", dan

ungkapan-ungkapan seperti itu.

Ibnu Al Jauzi berkata, "Para ulama berbeda pendapat dalam

memahami kata'yatagltanna' hingga melahirkan empat pendapat.

Pertama, memperindah suara. Kedua, merasa cukup. Ketiga, merasa

sedih, demikian dikatakan Asy-Syaf i. Keempat, menyibukkan diri

dengannya. Orang Arab berkata,'taghanna bil makaan', artinya dia

tinggal di tempat itu. Saya (Ibnu Hajar) katakan, di sana masih ada

pendapat lain seperti dikutip Al Anbari di kitab Az-Zahir. Dia berkata,

"Maksudnya adalah merasakan kenikmatan dan kemanisannya,

sebagaimanapara penggemar musik menikmati nyanyian." Al Qur'an
disebut 'nyanyian' karena memiliki irama seperti saat melantunkan

nyanyian. Ia sama seperti perkataan An-Nabighah:

Tangis an merpati memanggil Hudail.

Mengej utkan dengan beragam nyanyi an.
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Dia menamai suara merpati sebagai 'nyanyian'karena memiliki

irama sebagaimana halnya lagu, meski ia bukan nyanyian dalam arti

yang sebenarnya.

Masih ada pendapat lain yang cukup bagus, yaitu hendaklah

menjadikan AI Qur'an sebagai dendangan sebagaimana orang safar

dan yang mengisi waktu luang menjadikan nyanyian sebagai

dendangannya. Ibnu Al A'rabi berkata, "Biasanya orang Arab apabila

mengendarai unta, maka ia berdendang, dan bila duduk di depan

rumahnya juga berdendang. Ketika Al Qur'an turun, maka Nabi SAW

menginginkan dendangan mereka diganti dengan membaca Al Qur'an.

Pendapat keempat dikuatkan oleh perkataan Al A'sya terdahulu,

karena kata 'thaghanni' pada bait sya'ir itu lebih tepat diartikan

'mukim'bukan 'merasa cukup', sebab 'mukim' lebih sesuai diberi sifat

'lama' daripada 'merasa cukup'. Maksudnya, ia tetap tinggal di

negerinya di antara sanak saudaranya. Dahulu orang-orang Arab

membanggakan sikap seperti ini.

Dengan demikian, makna hadits itu adalah dorongan untuk

konsisten dengan Al Qur'an dan tidak meninggalkannya untuk

memilih yang lain. Bila ditinjau dari segi makna, maka ia kembali

kepada pendapat yang dipilih Imam Bukhari, yaitu merasa cukup

dengan Al Qur'an dalam arti yang khusus, yaitu merasa cukup

dengannya dan tidak butuh kepada kitab-kitab yang lain.

Dikatakan, maksudnya adalah orang yang Al Qur'an tidak

mencukupi dirinya, tidak memberi mamfaat terhadap imannya, dan

tidak membenarkan kandungannya baik berupa janji serta ancaman.

Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah orang yang

tidak merasa damai membaca dan mendengarkannya. Tentu saja

maknanya bukan seperti yang dikatakan Abu Ubaid bahwa diperoleh

'rasa cukup' (kaya) dan tidak lagi 'butuh' (fakir). Akan tetapi,

perkataan Abu Ubaid ini masih bisa dihubungkan bila yang

dimaksudkan adalah kekayaan maknawi, yakni kekayaan jiwa, dalam
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arti qana'ah (cukup dengan yang ada), bukan kekayaan materi yang

menjadi lawan kata 'miskin', sebab kekayaan semacam ini tidak
didapatkan hanya dengan membaca Al Qur'an, kecuali ada

kekhususan tersendiri. Namun, redaksi hadits menolak pengertian ini
karena terkesan dipaksakan. Bila kita cocokkan pun akan tampak

keganjilan, karena seakan-akan dikatakan, "Bukan termasuk golongan

kami orang yang tidak mencari kekayaan dengan cara konsisten

membaca Al Qur'an."

Mengenai pendapat yang dia nukil dari lmam Syaf i, saya beiurn

temukan pernyataan tegas darinya dalam menafsirkan hadits ini.
Hanya saja dia berkata dalam kitab Mukhtashar Al Muzani, "Aku suka

bila dibaca dengan penuh perasaan dan nada sedih." Ibnu Abi Daud

menyebutkan melalut sanad hasan dari Abu Hurairah bahwa dia

membaca Al Qur'an dengan nada sedih mirip ritsaa (sya'ir ungkapan

duka). Abu Awanah mengutip dari Al-Laits bin Sa'ad, dia berkata,

"Makna 'yataghanna' adalah membaca dengan nada sedih untuk
melembutkan hati."

Ath-Thabari menyebutkan dari Asy-Syafi'i bahwa dia ditanya

tentang pernyataan Ibnu Uyainah yang menafsirkan kata taghanna

dengan artr istighana' (merasa cukup), maka dia tidak meridhainya
dan berkata, "Sekiranya maksudnya demikian, tentu akan dikatakan

dalam hadits, 'lam yastaghni', hanya saja yang dimaksud adalah

memperbagus suara." Ibnu Baththal berkata, "Demikianlah ditafsirkan
Ibnu Abi Mulaikah, Abdullah bin A1 Mubarak, dan An-Nadhr bin
Syumail." Pandangan ini didukung riwayat Abdul A'la dari Ma'mar

dari Ibnu Syihab 
-sehubungan 

dengan hadits di bab ini- dengan

redaksi, lirjir ..-t ilr-l' e d, osl 6 gebagaimana mendengarkan

untuk nabi dalam mengiramakan Al Qur'an). Hadits ini diriwayatkan

Ath-Thabari. Dia mengutip juga dari AbdimMzaq, dari Ma'mar, Oil 6
.6 . t. . ty>"*,aJt'i",-; o1. (sebagaimana mendengarkan untuk nabi dalam



memperindah suara). Lafazh ini dikutip Imam Muslim dari

Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Abu Salamah.

Ibnu Abi Daud dan Ath-Thahawi meriwayatkan dari Amr bin

Dinar, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dengan redaksi, 'i;'-'

tTlJLr {}t {*r*nerindah mengiramakan Al Qur'an). Ath-Thabari

berkata, "At-Tarannum (mengnamakan) tidak terjadi kecuali dengan

suara yang diperbagus oleh pembaca dan diberi nada-nada." Dia

berkata pula, "Sekiranya yang dimaksud adalah 'merasa cukup' maka

penyebutan 'suara' dan 'mengeraskan' tidak ada maknanya." Ibnu

Majah dan Al Kujji 
-serta 

dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dan

Al Hakim- dari Fadhalah bin Ubaid, dinisbatkan kepada Nabi SAW,

4 ,;\dt sbb gr;ru:p'Pt o:-;sr f tu.rllt i-:if llr @ttah

sangat mendengarkan lakiJaki yang bagus suara membaca Al Qur'an
daripada penggemar biduanita terhadap nyanyiannya). Ibnu Abi

Syaibah mengutip dari hadits Uqbah bin Amir, dinisbatkan kepada

Nabi SAW, 'o'a.jli't *rt*':.lif,ir rft @ehjarilah Al Qur'an dan

dendangkan serta sebarkan). Demikian tercantum dalam riwayatnya.

Adapun yang masyhur dikutip selainnya menggunakan kata

'taghannau'. Kemudian yang dikenal dalam bahasa Arab bahwa

' taghanni' berarti mempermainkan suara.

Dia berkata, "Kami tidak mengetahui dalam perkataan orang

Arab, kata taghanna dengan arti istighnaa' (merasa cukup), dan

demikian pula dalam sya'ir-sya'ir mereka. Adapun bait sya'ir dari Al
A'sya tidak dapat dijadikan hujjah, karena maksudnya adalah lama

bermukim bukan merasa cukup. Hanya saja kata'taghannaa' mungkin

diartikan 'merasa cukup' yang merupakan lawan kata miskin (dan

artinya di sini adalah berpura-pura kaya). Mengikuti pola kata tafa'ala

yang berarti menampakkan sesuatu menyelisihi apa yang ada padanya.

Namun, makna ini tidak sesuai dalam hadits tersebut.
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, mungkin saja diartikan membebani

dirinya, yakni dia memaksakan dirinya untuk hal itu meski terasa

berat baginya, seperti yang telah disebutkan. Pengertian ini didukung

hadits, fg$ f9.-t$ V O$ 6lro kamu tidak menangis maka berpura-

puralah menangis). Ia adalah hadits Sa'ad bin Abi Waqqash yang

dikutip Abu Awanah. Mengenai pengingkarannya terhadap kata

taghanna dengan arti istighna' (merasa cukup) dalam bahasa Arab,
maka harus ditolak. Orang yang mengetahui hal itu dijadikan dalil
untuk menolak pendapat orang yang tidak mengetahuinya. Pada

pembahasan jihad telah disebutkan dalam hadits tentang kuda, ,Pjj
L3,5j | ';:i15 4k, @ki-laki yang mengikatnya untuk menjaga

kehormatan diri dan merasa cukup) tidak diragukan lagi kata

'taghanniyan' pada hadits ini bermakna istihgna' (merasa cukup).
Artinya, ia menjadikan kuda itu untuk mencukupi kebutuhannya dan

tidak perlu bantuan orang lain. Pengertian ini diambil karena
sebelumnya disebutkan kata t a' affuf (meme lihara kehormatan diri).

Di antara mereka yang mengingkari penafsiran taghanna dengan

arti istihgnaa' adalah Al Ismaili. Dia berkata, "Al Istighna bihi
(merasa cukup dengannya) tidak butuh kepada pendengaran.

Disamping itu, merasa cukup dengan Al Qur'an dan tidak butuh
kepada yang lain merupakan kewajiban bagi semua. Barangsiapa tidak
melakukannya berarti keluar dari ketaatan." Kemudian dia menukil
riwayat melalu jalur lain dari Ibnu Uyainah, dia berkata, "Mereka
mengatakan apabila seseorang mengeraskan suaranya dapat disebut
taghanna."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat yang dinukil darinya bahwa
makna taghanna adalah istighna' jauh lebih akurat. Serupa dengannya

dinukil juga oleh Abu Daud. Disamping itu, kedua riwayat itu masih

mungkin digabungkan, bahwa penafsiran dengan arti 'merasa cukup'
berasal dari dirinya, sementara penafsiran dengan arti 'mengeraskan

suara'dia nukil dari selainnya.
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Umar bin Syabah berkata, aku menyebutkan kepada Abu Ashim

An-Nabil penafsiran Ibnu Uyainah, dia berkata, "Dia belum

melakukan apapun. Ibnu Juraij menceritakan kepadaku, dari Atha',

dari Ubaid bin Umair, dia berkata, ',k 
* '*"ifl, 

*iltl oG

s4i-j -B- (Biasanya Daud AS yataghanna -yahri ketika

membaca- menangis dan membuat pendengarnya menangis). Dan
Ibnu Abbas disebutkan, "Sesungguhnya Daud biasa membaca Zabur

dengan tujuh puluh nada. Beliau biasa membacanya dengan nada

tertentu dan membuat orang sakit bergoyang. Biasanya jika hendak

membuat dirinya menangis, maka tidak tersisa binatang di darat

maupun di laut melainkan diam dan mendengar, lalu menangis." Pada

pembahasan mendatang akan disebutkan hadits, ttt;y S,i ;'; Ui'ot.

:)t:'.-+ty'ga(Sesungguhnya Abu Musa diberi seruling daripada

seruling-seruling Daud), yaitu pada bab "Memperindah Suara

Membaca Al Qur'an."

Ringkasnya, penafsiran yang dikemukakan Ibnu Uyainah tidak

dapat dikatakan tertolak, meskipun makna zhahir riwayat menguatkan

bahwa yang dimaksud adalah memperbagus suara, dan hal ini

didukung kalimat, F. #- Qnengeraskannya), karena jika lafazh ini

langsung dari Nabi SAW, maka termasuk dalil yang tidak

terbantahkan. Adapun bila tidak langsung dari Nabi, maka periwayat

lebih tahu akan makna riwayat yang disampaikannya, terlebih lagi jika
dia seorang yang memahami.

Al Hulaimi menegaskan bahwa penafsiran ini berasal dari Abu
Hurairah. Konon orang Arab mengatakan, "sami'tlt fulanan
yataghanna", artinya aku mendengar si fulan mengeraskan suara. Abu
Ashim berkata, "Ibnu Juraij memegang tanganku, lalu membawaku

kepada Asy'ab, dan dia berkata, 'Ghanni wahai putra saudaraku

sepuas-puasmu'," Lalu disebutkan kisah selengkapnya. Kata ghanni di

sini artinya beritahukan kepadaku dengan terus terang dan tegas.
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Kesimpulannya, semua penafsiran yang disebutkan mungkin

untuk digabungkan, bahwa yang dimaksud adalah memperbagus suara

dengan terang-terangan disertai nada-nada tertentu yang bisa mernbuat

orang bersedih, dan rnerasa cukup dengannya tanpa membutuhkan

yang lain, mencari kepuasan jiwa padanya seraya berharap kekayaan

materi.

Adapun masalah membaguskan suara akan dijelaskan pada judul

bab tersendiri. Tidak diragukan 'lagi bahwa jiwa lebih condong

mendengarkan bacaan yang memiliki irama tertentu dibandingkan

bacaan yang tidak berirama, karena nada-nada itu memiliki pengaruh

dalam melembutkan hati dan mengeluarkan air mata. Di antara ulama

salaf memang terdapat perbedaan dalam membolehkan membaca A1

Qur'an dengan lahn (dllagukan). Adapun memperbagus suara dan

mengedepankan orang yang bagus suaranya dalam membaca tidak ada

perbedaan tentang diperbolehkannya. Abdul Wahhab Al Maliki
meriwayatkan dari Malik tentang pengharaman membaca Al Qur'an
dengan melagukannya. Pernyataan serupa dinukil pula oleh Abu Ath-

Thayyib Ath-Thabari, Al Mawardi, dan Ibnu Hamadan Al Hambali,

dari sekelompok ahli ilmu. Kemudian dinukil ibnu Baththal, Iyadh, Al

Qurthubi dari kalangan madzhab Maliki, Al Mawardi, Al Bandaniji,

Al Ghazali dari kalangan madzhab Syaf i, dan penulis kitab Adz-

Dzakhirah dari kalangan Hanafi, pendapat yang menyatakan hal itu
makruh. Sementara Abu Ya'la, Ibnu Aqil dari kalangan madzhab

Hanbali, serta dinukil Ibnu Baththal dari sekelompok sahabat serta

tabi'in, pendapat yang membolehkannya. Pendapat ini pula yang

dinyatakan secara tekstual oleh Imam Syafi'i dan dinukil Ath-Thahawi

dari kalangan madzhab Hanafi. Menurut Al Faurani (salah seorang

ulama madzhab Syaf i) hal itu diperbolehkan dan bahkan disukai.

Perselisihan ini berlaku ketika semua huruf keluar dari tempat

keluarnya secara tepat. Apabila terjadi perubahan maka menurut An-

Nawawi dalam kitab At-Tibyan bahwa para ulama sepakat

mengharamkannya, "Para ulama sepakat menyukai membaguskan
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suara membaca Al Qur'an selama tidak keluar dari batasan bacaan

yang wajar. Jika telah i:eluar, seperti rnennmbahkan huruf atau tidak

memperjelas bunyinya, maka diharamkan." Dia berkata, "Adapun

membaca dengan lahn (lagu), lmam Syati'i menyebutkan secara

tekstual bahwa hal itu makruh hukumnya, tetapi di tempat lain dia

membolehkannya. Para muridnya berkata, 'Kedua pendapat ini tidak

berbeda, tetapi masing-masing diterapkan pada keadaan yang berbeda.

Jtka lahn itu tidak keluar dari aturan yang baku, maka tidak dilarang,

tetapi jika keluar, maka diharamkan'. "

Ai Mawardi meriwayatkan dari Asy-Syafi'i bahwa bacaan

dengan lagu jika menyebabkan suatu huruf keluar bukan dari

tempatnya, maka hukumnya haram. Demikian juga dinukil Ibnu

Hamadan Al Hanbali dalam kitab Ar-Ri'ayah. Al Ghazali, Al
Bandaniji, dan penulis kitab Adz-Dzakhirah dai kalangan madzhab

Hanafi berkata, "Apabila tidak berlebihan dalam mengulur suatu huruf
untuk menyesuaikan irama, maka disukai, tetapi jika tidak maka tidak

disuki.i." Namun, Ar-Raf i mengemukakan pendapat yang cukup

ganjil. Dia mengutip daiam kitab Amali As-Sarakhsi bahwa

memanjangkan suatu huruf tidak berbahaya sama sekali. Ibnu

Hamadan mengutipnya sebagai salah satu riwayat dari madzhab

Hanbali. Tetapi pendapat im syadz (menyalahi yang umum).

Kesimpulan dari dalil-dalil yang ada bahwa memperindah suara

adalah sesuatu yang diperlukan. Jika suara tidak bagus, maka

hendaklah diusahakan sebagus mungkin sebatas kemampuan, seperti

dikatakan Ibnu Abi Mulaikah (salah seorang periwayat hadits tentang

masalah ini). Pemyataannya dinukil Abu Daud melalui sanad yang

shahih. Di antara upaya memperbagus bacaan adalah memperhatikan

aturan-aturan iramanya, karena suara yang bagus akan semakin indah

bila sesuai aturannya, tetapi bila telah keluar dari aturan maka akan

mempengaruhi keindahannya. Bahkan suara yang tidak bagus pun

akan cukup indah bila memperhatikan ketentuan bacaannya, selama

tidak keluar da.ri syarat-syarat yang ditentukan ahli bacaan Al Qur'an.
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Apabila telah keluar maka suara yang bagus tidak akan dapat

menutupi keburukan pembacaannya. Barangkali inilah dasar mereka

yang tidak menyukai membaca Al Qur'an dengan nada-nada tertentu,

karena pada umumnya mereka yang memperhatikan nada-nada itu
tidak lagi menyesuaikan dengan carabaca yang benar. Jika ditemukan

orang yang memperhatikan keduanya sekaligus, maka tidak diragukan

lagi ia lebih unggul dari selainnya, sebab ia telah melakukan sesuatu

yang diperlukan berupa memperbagus suara, sekaligus menjauhi

perkara terlarang yang diharamkan dalam membaca Al Qur'an.

20.Ightibath (iri) terhadap Pemilik Al Qur'an

\t *r';^"; :t'u ti .lr )? ;'l.L q* ilu"a."1t *
\l'rJ rt,lA *') r)L \t * ir'J*i]'4- i)s rnZ

i' ;,-ti ,p;:r,girr ,n y ?G');+6.J\ir iur ,b, ,,*t Je
.rpt:;;irr ,n y b:'-*a *'tY

5025. Dari Az-Zuhi, dia berkata: Salim bin Abdullah
menceritakan kepadaku, sesungguhnya Abdullah bin Umar RA
berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada

dengki kecuali terhadap dua orang; seorang laki-laki yang diberi
Allah Al Kitab, lalu dia mengamalkannya di wahu-wahu malam, dan

seorang laki-laki yang diberi Allah harta, lalu dia menyedekahkannya

di waktu-waktu malam dan di wahu-wahu siang'."
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5026. Dari Sulaiman dia berkata, aku mendengar Dzakwan, dari

Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada

dengki kecuali terhadap dua orang; seorang laki-laki yang diajari

Allah .41 Qur'an, lalu dia menegakkannya di waktu-waktu malam dan

di waktu-waktu siang, maka ia didengar tetangganya lalu berkata,

'Aduhai sekiranya aku diberi seperti yang diberikan kepada fulan,
maka aku akan mengamalkan seperti yang dia amalkan', dan seorang

laki-laki yang diberikan Allah harta, lalu dia menghabiskannya dalam

kebenaran, maka seseorang berknta, 'Aduhai sekiranya aku diberi

seperti yang diberikan kepada fulan, maka aku pun akan

mengamalkan seperti yang dia amalkan'."

Keterangan Hadits:

(Bab iri terhadap pemilik Al Qur'an). Pada bagian awal

pembahasan tentang ilmu disebutkan, "Bab Iri Dalam Hal Ilmu dan

Hikmah." Lalu di tempat itu saya menyebutkan penafsiran ghibthah

serta perbedannya dengan hasad, dan penggunaan kata hasad dalam

hadits ini dipahami dalam konteks majaz, karena maksudnya adalah

ghibthah.l Saya telah menyebutkan pula di tempat itu sebagian besar

kandungan matan hadits ini.

Al Ismaili mengomentari judul bab, "Ightibath pemilik Al

Qur'an", dia berkata, "lni adalah perbuatan pemilik Al Qur'an,

sesungguhnya dialah yang iri. Jika dia iri dengan perbuatan dirinya

1 Hasad adalah sifat iri yang menginginkan hilangnya suatu kenikmatan dari orang

lain, sedangkat ghibthah adalah sifat iri yang menginginkan nikmat seperti yang

dimiliki orang lain tanpa mengharapkan hilangnya nikmat itu dari pemiliknya -

penerj.

i
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sendiri, maka artinya dia merasa gembira dan senang dengan

amalannya, tetapi hal ini tidak memiliki keserasian." Saya (Ibnu

Hajar) katakan, mungkin dijawab bahwa maksud Imam Bukhari

adalah oleh karena hadits itu menunjukkan selain pemilik A1 Qur'an
menjadi iri terhadap pemilik Al Qur'an atas apa yang diberikan Allah
kepadanya,maka ghibthah pemilik Al Qur'an terhadap amalan dirinya

lebih patut lagi, disaat dia mendengar kabar gembira yang disebutkan

dalam hadits dari orang yang benar

3,;1 (Tidak ada hasad). Yakni tidak ada keringanan dalam

soal hasad, kecuali dalam dua perkara, atau tidak ada kebagusan

dalam hasad dan kalaupun bagus niscaya hanya pada dua perkara.

Mungkin jrga penggunaan hasad di sini sebagai dorongan

mendapatkan dua perkara itu. Seakan-akan dikatakan, "Kalau kedua

perkara itu tidak didapatkan melainkan melalui cara yang tercela,

maka keutamaan yang ada pada keduanya mengharuskan untuk

mendapatkannya meski melalui cara yang tercela itu, lalu bagaimana

pada saat jalur yang terpuji mungkin digunakan.untyk mendapatkan

keduanya. Ia sejenis dengan firman Allah, )t|;dt t'ri"r,te fterlomba-

lombalah dalam kebaikan), karena hakikat 'lomba' adalah mendahului

orang lain dalam mendapatkan apa yang diinginkannya.

Pt ,-b 11. (Kecuali atas dua perkara). Dalam hadits Ibnu

Mas'ud terdahulu dan juga dalam hadits Abu Hurairah setelah hadits

ini disebutkan, ;$r Q \ ftecuali terhadap dua perkara). Dikatakan,

"hasadtuhu alaa kadza", artinya aku iri kepadanya karena keberadaan

hal ini padanya, dan "hasadtuhu fii kadza", yakni aku iri kepadanya

karena urusan ini.

J-il' ,A 1;gt (Dia mengerjakannya di wahu-waktu malam).

Demikian terdapat dalam naskah Imam Bukhari yang sempat saya

temukan. Sementara dalam Mustakhraj Abu Nu'aim dari Abu Bakr bin

Zanlawiyah dari Abu Al Yaman (guru Imam Bukhari dalam riwayat
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ini) disebutkan, lri8r *iil'1 Jl)r etfi (di waktu-waktu malam dan waktu-

waktu siang). Demikian juga diriwayatkan Al Ismaili dari Ishaq bin

Yasar dari Abu Al Yaman. Begitu pula dalam riwayat Muslim melalui

jaiur lain dari Az-ztthi. Pada pembahasan tentang ilmu telah

dijelaskan bahwa maksud 'al qiyam bihi' adalah mengamalkannya baik

dengan membacanya atau berupa ketaatan.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits kedua di bab ini dari Ali bin

Ibrahim, dari Rauh, dari slu'bah, dari Sulaiman, dari Dzakwan, dari

Abu Flurairah RA. Ali bin Ibrahim adaiah Al wasithi menurut

pendapat mayoritas. Nama kakeknya adalah Abdul Majic Al

Yasykuri. Dia seorang periwayat yang tsiqah dan mutqin (kredibel).

Dia hidup sesudah Imam Bukhari sekitar 20 tahun. Sebagian lagi

mengatakan dia adalah Ibnu Isykab, yaitu Ali bin Al Husain bin

ibrahim bin Isykab, yang dinisbatkan kepada kakeknya. Pandangan

inilah yang ditegaskan Ibnu Adi. Ada pula yang mengatakan dia

adalah Ali bin Abdullah bin Ibrahim, juga dinisbatkan kepada

kakeknya, dan ini adalah pendapat Ad-Daruquthni dan Abu Abdullah

bin Mandah. Pada pembahasan tentang nikah akan disebutkan riwayat

Al Farabri dari Ali bin Abdullah bin Ibrahim dari Hajjaj bin

Muhammad. Al Hakim berkata, "Dikatakan dia adalah Ali bin Ibrahim

Al Marwazi, seorang periwayat majhul (tidak diketahui). Namun,

sebagian mengatakan dia adalah Al Wasithi."

Adapun Rauh adalah Ibnu Ubadah. Riwayatnya didukung oleh

Bisyr bin Manshur, Ibnu Abi Adi, dan An-Nashr bin Syumail,

semuanya dari Syu'bah. Al Isma'ili berkata, "Mereka itu

menisbatkannya kepada Nabi SAW, sementara Ghundar mengutipnya

dari Syr'bah tanpa menisbatkan kepada Nabi SAW." Sedangkan

Sulaiman adalah Al A'masY.

OIES'c;^;'SA lOia berkata, "Aku mendengar Dzakwan"). Dia

adalah Abu Shalih As-Siman. Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam

riwayat Syu'bah melalui Al A'masy terdapat syaikh lain, seperti
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dikutip Ahmad dari Muhamamd bin Ja'far Ghundar, dari Syu'bah, dari

Al A'masy, dari Salim bin Abi Al Ja'ad, dari Abu Kabsyah Al Anmari.
Saya telah mengisyaratkan matan (materi) hadits Abu Kabsyah pada

pembahasan tentang ilmu. Redaksinya lebih lengkap dibandingkan

redaksi hadits Abu Hurairah. Abu Awanah meriwayatkannya pula
dalam kitab Shahihnya dan Abu Zaid Al Harawi dari Syu'bah.

Diriwayatkan dari Jarir dari Al A'masy melalui kedua jalur itu
sekaligus. Untuk itu, jelaslah keduanya merupakan dua hadits yang

berbeda dari segi sanad maupun matan, lalu keduanya terkumpul pada

Syu'bah dan Jarir, dari Al A'masy. Abu Awanah mensinyalir bahwa

Imam Muslim tidak meriwayatkan hadits Abu Hurairah karena cacat

ini. Namun, hal itu tidak beralasan, karena ia bukan cacat yang

mempengaruhi keshahihan hadits.

"'g;Sr 
e dI1-"'1rt1 lOia menghabiskannya dalam kebenaran). Ini

adalah pembatasan yang sangat mendalam. Seakan-akan ketika timbul
asumsi bahwa menalkahkan dalam konteks pemborosan masuk dalam
cakupan umum 'menghabiskan', maka beliau membatasinya dengan

kata 'kebenaran'.

21. Sebaik-baik Kamu yang Belajar Al Qur'an dan
Mengajarkannya.
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5027. Dari Alqamah bin Martsad, aku mendengar Sa'ad bin
Ubaidah, dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Utsman RA, dari
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Nabi SAW, beliau bersabda, "sebaik-baik kalian adalah yang belajar

Al Qur'an dan mengaiarkannya." Dia berkata, "Abu Abdurrahman

membacakan Al Qur'an di masa pemerintahkan utsman hingga masa

Al Hajjaj." Dia berkata, "Itulah yang menempatkanku pada posisiku

ini."
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5028. Dari Alqamah bin Martsad, dari Abu Abdurrahman AS-

Sulami, dari utsman bin Affan RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda,

,,sesungguhnya orang yang paling utama diantara kalian adalah yang

belajar Al Qur'an dan mengajarkannya-"
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5OZg. Dari Sahal bin Sa'qd, dia berkata: Seorang perempuan

datang kepada Nabi SAW dan berkata, "sungguh dia telah

menghibahkan dirinya untuk Allah dan Rasul-Nya." Beliau bersabda,

"Aku tidak memiliki hajat terhadap perempuan." Seorang laki-laki

berkata, "Nikahkanlah dia denganku." Beliau bersabda, "Berilah dia

pakaian., Laki-laki itu berkata, "Aku tidak mendapatkannya." Beliau

bersabda, "Berilah ia meskipun cincin besi." Hal itu tidak dapat

disanggupinya. Beliau bersabda, "Apa Al Qur'an yang bersamamu?"
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Laki-laki itu menjawab, "Begini dan begini." Beliau bersabda, ,,Aku

telah menikahkanmu kepadanya dengan Al Qur'an yang bersarnamu.,,

Keterangan Hadits:

(Bab sebaik-baik kamu yang belajar Al Qur'an clan

mengajarkannya). Demikianlah Imam Bukhari membuat judul bab
seperti redaksi hadits. Seakan-akan dia mengisyaratkan keunggulan
kata yang menggunakan kata sambung wawu (dan).

i. olt6'r-J ;r-; r:,-t ft (Dari Sa,ad bin Ubaidaft). Demikian yang

dikatakan Syu'bah. Dia memasukkan Sa'ad bin ubaidah di antara
Alqamah bin Al Martsad dengan Sa'ad bin Ubaidah. Sementara
Sufyan Ats-Tsauri menyelisihinya dan berkata, "Dari Alqamah, dari
Abu Abdurrahman", tanpa menyebut Sa'ad bin ubaidah di antara
keduanya. Al Hafizh Abu Al Ala' Al Aththar mengutip panjang lebar
jalur-jalur hadits ini dalam kitabnya Al Hadi rt Al eur'an. Dia
mengumpulkan sejumlah periwayat yang mendukung Syu'bah dan
yang mendukung Sufuan. Abu Bakar bin Abi Daud meriwayatkannya
di awal kitabnya Asy-syari'ah. Diajuga banyak menyebutkan jalur-
jalurnya. Al Hafizh cenderung mengukuhkan riwayat Ats-Tsauri dan
menggolongkan riwayat Syu'bah sebagai tambahan pada sanad yang
telah bersambung.

At-Tirmidzi berkata, "Seakan-akan riwayat sufuan lebih shahih
daripada riwayat Syu'bah." Adapun Imam tsukhari rnengutip kedua
jalur itu, dan menurutnya kedua-duanya sama-sama akurat. untuk itu,
dipahami bahwa awalnya Alqamah mendengarnya dari Sa'ad,
kemudian dia bertemu Abu Abdurrahman dan mendengar hadits itu
darinya. Atau dia mendengarnya dari sa'ad dari Abu Abdurrahman,
lalu dia mengeceknya langsung kepada Abu Abdurrahman. Hal ini
dikuatkan oleh tambahan dalam riwayat Sa'ad, yaitu perkataannya,
"Itulah yang menempatkanku pada posisi ini", seperti yang akan
dijelaskan.
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Adapun riwayat dari Ats-Tsauri yang menyebutkan Sa'ad bin

Ubaidah dianggap sebagai riwayat syadz (gantil). At-Tirmidzi berkata,

"Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Yahya Al

Qaththan menceritakan kepada kami, Sufyan dan Syu'bah

menceritakan kepada kami, dari Alqamah, dari Sa'ad bin Ubaidah..."

seperti di atas. Sementara An-Nasa'i berkata, "tlbaidillah bin Sa'id

mengabarkan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, dari

Syu'bah dan Sufyan, bahwa Alqamah menceritakari kepada keduanya,

dari Sa'ad." Lalu At-Tirmidzi berkata, "Muhammad bin Basysyar

berkata, 'Para murid Sufyan tidak menyebutkan kepadanya Sa'ad bin

Ubaidah, dan itulah yang benar'."

Demikianlah sehingga Ali bin Al Madini menyatakan bahwa

Yahya Al Qaththan melakukan kekeliruan. Ibnu Adi berkata, "Yahya

Al Qaththan mengumpulkan Sufyan Ats-Tsauri dan Syu'bah (dalam

satu sanad), padahal Ats-Tsauri tidak menyebutkan Sa'ad bin Ubaidah

dalam sanad-nya. lni termasuk perkara yang digolongkan sebagai

kekeliruan Yahya Al Qaththan dalam riwayatnya dari Ats-Tsauri." Dia

berkata di tempat lain, "Yahya Al Qaththan menggabungkan riwayat

Ats-Tsauri kepada riwayat Syu'bah, lalu menyebutkan hadits dari

keduanya. Dia menggabungkan salah satu dari kedua riwayat itu

kepada yang satunya lalu menyebutkan matannya menurut versi

Syu'bah. Ad-Daruquthni telah mengisyaratkan hal itu." Namun, hal itu

ditanggapi bahwa dia memisahkan redaksi riwayat keduanya dalam

riwayat An-Nasa'i. dia berkata, "Syu'bah berkata, 'sebaik-baik kamu',

sedangkan Sufyan berkata, 'seutama-utama kamu'." Saya (Ibnu Hajar)

katakan, sanggahan ini sangat lemah, karena adanya pemisahan

redaksi dalam matan tidak berkonsekeunsi pemisahan redaksi dalam

sanad.Ibnu Adi berkata, "Dikatakan, Yahya Al Qaththan tidak pemah

keliru kecuali dalam hadits ini."

Ad-Daruquthni menyebutkan bahwa Khallad bin Yahya

mendukung Yahya Al Qaththan dari Ats-Tsauri dalam penyebutan

Sa'ad bin Ubaidah, tetapi ini adalah riwayat syadz. Ibnu Adi
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meriwayatkan dari Yahya bin Adam, dari Ats-Tsauri dan Qais bin Ar-
Rabi' -dan dalam riwayat lain- dari Yahya bin Adam, dari Syu'bah dan

Qais bin Ar-Rabi', semuanya dari Alqamah, dari Sa'ad bin lJbaidah.

Dia berkata, "Demikian juga diriwayatkan Sa'id bin Salim Al Qaddah,
dari Ats-Tsauri dan Muhammad bin Aban, keduanya dari Alqamah,

disertai tambahan Sa'ad, disamping itu ditambahkan lagi dalam sanad-

nya periwayat lain, seperti yang akan saya jelaskan. Namun, semua

riwayat ini keliru. Adapun yang benar bahwa riwayat Ats-Tsauri tidak

menyebutkan Sa'ad, dan riwayat Syu'bah menyebutkannya.

otib'* @ari Utsman). Dalam riwayat Syarik, dari Ashim bin

Bahdalah, dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Ibnu IVIas'ud -yang

dikutip Ibnu Abi Daud- disebutkan , ir;6 ;*'it f; U €;t (sebaik-

baik kamu adalah orang yang membaca Al Qur'an dan

membacakannya). Hadits ini disebutkan juga oleh Ad-Daruquthni, dia

berkata, "Yang benar adalah riwayat dari Abu Abdurrahman dari

tjtsman."

Dalam riwayat Khallad bin Yahya dari Ats-Tsauri-melalui

sanad-nya- dia berkata, "Dari Abu Abdurrahman dari Aban bin

Utsman dari Utsman." Ad-Daruquthni berkata, "lni tidak benar.

Seandainya akurat, mungkin As-Sulami menerimanya dari Aban bin

Utsman, dari Utsman. Kemudian dia bertemu Utsman dan menerima

hadits itu darinya secara langsung. Namun, disanggah bahwa Abu

Abdurrahman lebih banyak (riwayatnya) daripada Aban. Disamping

itu Aban diperselisihkan pendengarannya dari bapaknya melebihi

perselisihan tentang pendengaran Abu Abdurrahman dari Utsman,

maka kemungkinan tadi cukup sulit diterima.

Kernudian disebutkan melalui jalur lain yang dinukil Ibnu Abi
Daud dari Sa'id bin Salam, "Dari Muhammad bin Aban, aku

mendengar Alqamah menceritakan, dari Abu Abdurrahman, dari Aban

bin Utsman, dari Utsman", lalu disebutkan matan hadits. Dia berkata,

"Hal ini hanya dikutip seorang diri oleh Sa'id bin Salam", yakni dari
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Muhammad bin Aban. Saya (Ibnu Hajar) katakan, Sa'id adalah

periwayat yang lemah. Ahmad berkata, "Hajjaj bin Muhammad

menceritakan kepada kami dari Syubah, dia berkata, 'Abu

Abdurrahman As-sulami tidak mendengar dari Utsman', dan demikian

dinukil Abu Awanah dalam kitab Shahihnya dari Syu'bah." Kemudian

dia berkata, "Para pakar berbeda pendapat tentang pendengaran Abu

Abdurrahman dari Utsman. Ibnu Abi Daud menukil dari Yahya sama

seperti dikatakan Syu'bah." Al Hafizh Abu Al Ala' menyebutkan

bahwa Muslim tidak mengutip hadits ini dalam kitab Shahih-nya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pada sebagian jalurnya ditemukan

penegasan bahwa Utsman menceritakan langsung kepada Abu

Abdurrahman. Hal ini tercantum dalam riwayat Ibnu Adi sehubungan

biografi Abdullah bin Muhammad bin Abi Maryam dari jalur Ibnu

Juraij, dari Abdul Karim, dari Abu Abdunahman, "IJtsman

menceritakan kepadaku", tetapi sanad-nya masih diperbincangkan.

Namun, tampak bagiku landasan Imam Bukhari dalam menetapkan

hadits itu maushul (bersambung) serta menguatkan adanya pertemuan

antara Abu Abdurrahman dengan Utsman, adalah keterangan

tambahan dalam riwayat Syu'bah dari Sa'ad bin Ubaidah, yaitu bahwa

Abu Abdurrahman membacakan pada zarnan Utsman hingga zaman

Al Hajjaj, dan yang mendorongnya melakukan hal itu adalah hadits

tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dia mendengarnya pada masa

itu. Jika dia mendengamya pada masa itu -sementara dia tidak dikenal

sebagai mudallis (yang menyamarkan riwayat)- maka konsekuensinya

dia mendengarnya dari orang yang disebutkannya itu, yaitu Utsman

RA, terutama lagijika dikaitkan dengan pendapat yang masyhur dari

kalangan ahli qira'ah, bahwa dia membacakan Al Qur'an kepada

Utsman. Mereka menukil keterangan ini melalui riwayat Ashim bin

Abi An-Najud dan selainnya. Hal ini lebih tepat daripada pernyataan

sebagian orang bahwa dia tidak mendengar dari Utsman.

tili oi';lt P'i ;'p (Sebaik-baik kamu adalah yang belajar

Al Qur'an dan mengajarkannya). Demikian yang dinukil mayoritas.
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Adapun Ai-Sarakhsi menyebutkan,'r-Ab'11 6tau mengajarkaniyitl.

Kata 'atau' di sini menunjukkan macam-macamnya, bukan berarti

keraguan. Demikian juga dinukil Imam Ahmad dari Ghundar dari

Syu'bah, hanya saja terdapat tambahan,'u1 lr"rrngguhnya) di bagian

awalnya. Sementara mayoritas periwayat yang mengutip dari Syu'bah

menyebutkan dengan kata penghubung 'dan'. Demikian juga yang

tercantum dalam riwayat Ahmad dari Bahz, dan Abu Daud dari Hafsh

bin Umar, keduanya dari Syu'bah. Begitu pula yang diriwayatkan At-
Tirmidzi dari hadits Ali. Ia lebih kuat dari segi makna, sebab indikasi

penggunaan kata 'atau' adalah penetapan 'kebaikan' bagi siapa yang

melakukan salah satu dari kedua perbuatan itu. Konsekuensinya,

orang yang belajar Al Qur'an meski tidak mengajarkan kepada orang

lain, lebih daripada orang yang mengamalkan kandungarurya meski

belum mempelajarinya.

Namun, tidak boleh dikatakan bahwa riwayat yang

menggunakan kata 'dan' juga berkonsekuensi bahwa orang yang

mempelajarinya dan mengajarkannya lebih utama daripada yang

mengamalkan kandungannya tanpa mempelajari dan tidak

mengajarkan kepada orang lain, sebab kami katakan kemungkinan

maksud 'kebaikan' dari sisi adanya pengajaran setelah mengetahui

ilmnya. Orang yang mengajarkan kepada yang lain menghasilkan

mamfaat tidak terbatas pada dirinya. Berbeda dengan orang yang

hanya mengamalkannya tanpa mengajarkan, bahkan amalan paling

mulia adalah mengajari orang lain, karena orang yang mengajar tentu

telah belajar sebelumnya, dan perbuatannya mengajar menghasilkan

mamfaat yang merembet kepada orang lain.

Tidak boleh pula dikatakan, "Sekiranya maksudnya adalah

adanya mamfaat yang merembet kepada orang lain, maka akan

berlaku menyeluruh kepada semua yang mengajarkan berbagai

macam ilmu kepada orang lain," sebab kami katakan bahwa Al Qur'an
adalah iimu yang paling mulia, maka orang yang mempelajarinya dan
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mengajarkannya kepada onmg lain, lebih mulia dibanding orang yang

belajar selain Al Qur'an meskipun dia juga mengajarkannya.

Tidak diragukan lagi, orang )ang memadukan antara

mempelajari Al Qur'an dan mengajarkannya, menyempurnakan diri
dan orang lain, berarti telah mengumpulkan mamfaat yang terbatas

dan mamfaat yang tidak terbatas. OIeh karena itu, dia lebih utama. Dia
juga termasuk yang dimaksud Allah dalam firman-Nya, Y'-ii'j-iii',i:t

,i"r-j' H ,ti'J'6') U.b ,f : )g Jos';fo lsrapakah yang tebih

bagus perkataannya daripada orang yang mery)eru kepada Allah dan

melakukan amal shalih serta berkata, "Sesungguhnya aku termasuk

orang-orang muslim"). Menyeru kepada Allah dapat dilakukan

dengan berbagai cara. Termasuk mengajarkan Al Qur'an, dan inilah
yang paling mulia di antara semuanya. Kebalikannya adalah orang

kafir yang mencegah selainnya memeluk Islam. Allah berfirman, p
t-l:r. JlJ: *t p/rraij6- '.,,q-'nlhi lmaka siapakah yang lebih aniaya

daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menghalangi

darinya).

Jika dikatakan, pengertian ini berkonsekuensi bahwa orang yang

mengajarkan bacaan lebih utama daripada seorang fakih (yang

mendalami agama). Kami berkata, tidak demikian, karena orang-orang
yang dimaksud dalam hadits adalah mereka yang sudah faham.

Mereka adalah ahli bahasa sehingga mengetahui makna-makna Al
Qur'an secara alami melebihi apa yang dipahami mereka yang

mendapatkan dengan belajar. Pemahaman mereka sudah menjadi

tabiat dasar. Barangsiapa yang sama dengan keadaan mereka niscaya

bersekutu dengan mereka dalam hal itu. Bukan mereka yang ahli
membaca atau mengajarkan bacaan tanpa memahami makna-makna

yang dibaca maupun yang diajarkannya.

Kalau dikatakan, hal ini berkonsekuensi bahwa yang

mengajarkan Al Qur'an lebih utama daripada mereka yang banyak

i
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memiliki andil dalam I-glam dengan berjihad, berjaga-jaga di jalan

Allah, serta melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, maka kami

katakan, letak persoalan ini berkisar pada mamfaat yang merembet

kepada orang lain. Barangsiapa yang lebih banyak mendapatkan hal

ini, maka kedudukannya lebih utama. Barangkali ada kata'min' yang

tidak disebutkan secara tekstual dalam hadits itu. Kemudian menjadi

keharusan pula untuk menjaga keikhlasan dalam segala jenis amalan-

amalan itu.

Mungkin juga 'kebaikan' di sini meski disebutkan secara mutlak,

tetapi terkait kepada orang-orang tertentu yang dimaksudkan

perkataan itu, dimana mereka sangat layak untuk mendapatkan

predikat ini. Atau maksudnya, sebaik-baik orang yang belajar Al

Qur'an adalah yang mengajarkannya kepada orang lain. Boleh jadi hal

ini ditinjau dari segi kandungannya, karena Al Qur'an adalah sebaik-

baik perkataan, maka orang yang mempelajarinya lebih baik daripada

yang mempelajari selainnya dilihat dari kebaikan Al Qur'an.
Bagaimana pun keadaannya, ia khusus bagi mereka yang mengetahui

dan mengajarkan, dalam arti dia telah mengetahui dengan baik apa

yang diwajibkan atas dirinya

Vtl*.tr og ,p osal t)\e rf jt * iiVl lnia berkata, "Abu

Abdurrahman membacakan pada masa pemerintahan Utsman hingga

masa Al Hajjaj"). Yakni hingga Al Hajjaj memerintah wilayah Irak.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, antara awal khilafah Utsman dan akhir

pemerintahan Hajjaj adalah 72 tahun kurang 3 bulan, dan antara akhir

khilafah Utsman dan awal pemerintahan Hajjaj di Irak adalah 38

tahun. Namun, saya belum menemukan keterangan tentang permulaan

Abu Abdurrahman mengajarkan bacaan Al Qur'an, dan tidak pula

akhirnya. Allah yang lebih tahu. Hanya saja dari angka-angka yang

saya sebutkan dapat diketahui batas maksimal dan minimalnya'

Orang yang berkata, "Abdurrahman membacakan...", adalah

Sa'ad bin Ubaidah, karena saya tidak melihat keterangan tambahan ini

9O4 - FATTIUL BAARI



kecuali dalam riwayat Syubah dari Alqamah. Adapun yang berkata,

"Itulah yang menempatkanku pada posisi ini" adalah Abu

Abdurrahman. Al Karmani meriwayatkan bahwa pada sebagian

naskah Imam Bukhari tertulis, "Sa'ad bin Uo-aidah berkata, Abu

Abdunahman mengajarkanku bacaan." Dia berkata, "Hal ini lebih

serasi dengan redaksi, 'itulah yang menempatkanku...', yakni

pengajarannya membaca kepadaku telah membawaku untuk

menempati posisi yang agung ini."

Adapun yang terdapat dalam sebagian besar naskah adalah

'aqra'a'(membacakan) tanpa menyebut objek, dan inilah yang benar.

Seakan-akan Al Karmani mengira yang mengucapkan kalimat, "Itulah

yang menempatkanku..." adalah Sa'ad bin l-Ibaidah, padahal yang

mengatakannya adalah Abu Abdurrahman. Seandainya seperti yang

dia duga, maka masa yang panjang itu dipaparkan untuk menjelaskan

masa pengajaran bacaan Abu Abdurrahman terhadap Sa'ad bin

Ubaidah. Tentu saja hal ini tidak benar, karena masa tersebut

disebutkan untuk menjelaskan masa pengajaran bacaan Al Qur'an
oleh Abu Abdurrahman kepada manusia secara umum. Disamping itu,

ia berkonsekuensi bahwa Sa'ad bin l-Ibaidah telah membacakan

kepada Abu Abdurrahman sejak masa Utsman, padahal Sa'ad tidak

mendapatkan masa Utsman, karena gurunya yang paling senior adalah

Al Mughirah bin Syubah yang hidup sekitar 15 tahun setelah masa

Utsman. Konsekuensi lainnya, kata penunjuk'itulah' mengarah kepada

perbuatan Abu Abdunahman. Padahal kata ini mengarah kepada

hadits Nabi SAW, yaitu hadits yang diceritakan Utsman tentang

belajar Al Qur'an dan mengajarkannya, mendorong Abu

Abdunahman untuk duduk mengajar manusia tentang Al Qur'an, agar

mendapatkan keutamaan yang dimaksud.

Pengertian yang kami sebutkan di atas tertera dalam riwayat

Ahmad, dari Muhammad bin Ja'far dan Hajjaj bin Muhammad, dari

Syubah, dari Alqamah bin Martsad, dari Sa'ad bin Ubaidah, dia

berkata, "Abu Abdurrahman berkata, 'Itulah yang menempatkanku
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pada posisi ini'." Demikian juga diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abu
Daud Ath-Thayalisi, dari Syu'bah, dan dikatakan kepadanya, "Pada
posisiku ini." Dia berkata, "Abu Abdurrahman telah mengajarkan Al
Qur'an pada masa Utsman hingga masa pemerintahan Al Hajjaj." Abu
Awanah meriwayatkan dari Bisyr bin Abi Amr dan Abu Ghiyats serta

Abu Al Walid, ketiganya dari Syu'bah, "Abu Abdurrahman berkata,
'Itulah yang telah menempatkanku pada posisiku ini', dan dia
mengajarkan Al Qur'an", maka kata penunjuk mengarah kepada

hadits Nabi SAW yang dimaksud. Penisbatan kepada hal itu dalam
konteks majaz.

Mungkin juga kata penunjuk tersebut mengarah kepada Utsman.
Dalam riwayat Abu Awanah, dari Yusuf bin Muslim, dari Hajjah bin
Muhammad, disebutkan, "Abu Abdunahman berkata, 'Dialah yang
mendudukkanku pada majlis ini'." Tapi pernyataan ini masih mungkin
untuk dipadukan dengan pengertian di atas.

Hadits kedua di bab ini diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu
Nu'aim, dari Sufyan, dari Alqamah bin Martsad, dari Abu
Abdurrahman As-Sulami, dari Utsman bin Affan RA. Sufyan adalah

Ats-Tsauri. Alqamah bin Martsad -dan ada yang membaca Mirtsad-
seorang periwayat yang tsiqaft (terpercaya) dari kalangan penduduk

Kufah. Dia tidak memiliki riwayat dai. shahih Bukhari selain hadits
ini, dan satu hadits lain dalam pembahasan tentang jenazah dari Sa,ad

bin Ubaidah juga, serta hadits ketiga pada pembahasan tentang
keutamaan sahabat.

'aoiiSilir f,ir U'€J2;1';,.,1 lsrrrngguhnya orang yang pating

utama di antara kamu adalah yang belajar Al Qur'an atau
mengajarkannya). Demikian tercantum dalam riwayat mereka, yakni
menggunakan kata'atau'. Sementara dalam riwayat At-Tirmidzi dari

Bisyr bin As-Surri, dari Sufyan , 'n;*'t ii'jir # ,i'5,Af 'Ji'€ ;t
(sebaik-baik kamu atau seutama-utama kamu adalah yang belajar Al
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Qur'an dan mengajarkannya). Begitu pula terjadi perbedaan dalam

riwayat Sufyan antara kata'dan' serta'atau' yang telah dij elaskan.

Dalam hadits ini terdapat anjuran mengajar Al Qur'an. Ats-

Tsauri pemah ditanya tentang jihad dan mengajar Al Qur'an, maka dia

mengunggulkan yang kedrn seraya berhujjah dengan hadits di atas,

kisah ini dikutip Ibnu Abi Daud. Dia meriwayatkan dari Abu

Abdurrahman bahwa dia biasa membacakan Al Qur'an lima ayat lima

ayat. Kemudian dinukil dengan sanad-nya melalui jalur lain dari Abu

Al Aliyah serupa dengannya dan disebutkan bahwa Jibril biasa turun

membawa wahyu seperti itu. Status riwayat ini adalah mursal yang

bagus. Riwayat ini dikuatkan riwayat pada tafsir surah Al Muddatstsir

dan tafsir surah Iqra'.

Selanjutnya, lmam Bukhari menybbutkan hadits Sahal bin Sa'ad

tentang kisah perempuan yang menghibahkan dirinya. Ibnu Baththal

berkata, "Hubungan penyebutannya di bab ini bahwa Nabi SAW

mengawinkan laki-laki tersebut dengan perempuan yang

menghibahkan dirinya karena kehormatan Al Qur'an." Namun, Ibnu

At-Tin menyanggah'dengan alasan redaksi hadits menunjukkan bahwa

Nabi SAW menikahkannya dengan perempun itu dengan syarat dia

mengajarinya. Masalah ini akan dijelaskan lebih detail pada

pembahasan tentang nikah; Ulama selainnya berkata, "Kesesuain

hadits ini dengan judul bab tampak dari sisi bahwa keutamaan Al
Qur'an telah tampak pada pemiliknya di dunia, dimana ia telah

menempati posisi . harta yang bisa dijadikan sarana",'mencapai

keinginannya, sedangkan mamfaatnya di akhirat sudah sangat jelas."

l,v*i)j i+t4-"1;.>aj (menghibahkan dirinya kepada Allah datn

Rasul-Nya). Dalam riwayat Al Hamawi disebutkan, J'.J}t (keprida

Rasul).

vl5 tk ,16 t 9i7ir 'C,r'e);i 6 (Apa yang bersamamu daripada Al

Qur'an? Dia berkata, "Begini dan beg:ini'). Dalam riwayat pada bab
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berikut disebutkan, rii ir'J,|i ti-t irV gurah ini dan surah ini).

Penjelasannya akan disebutkan ketika membahas hadits berikut.

2?. Membaca dalam Hati (Mengbafal)

?n, ,)*:t J-, -i6ii;r"ci )*.,i rV- * lL eri;
u#i '-bi,*i;i I n' 'J;rri_|du,'ej#

.*i;Gu; t*'r:,;;t -fr,*'*'r# h, & o, J;,,
e 1 o 9,, . '^ e - . a ,.;, li-

ut-".a1"u ,p1 iu i.;.i; * W *t-i iftii';t -i,fu,,,{
srir J+ :,lui t<*.iiLl U es'jlJ'f tl l, 

'J;, 
U ilui

i p:6 3rif 
. 
L;!r ,ju .ar J;, u i,', .y ,jur \'* a

'J;", I I'j y 
'iui 

'e,, n',ii q4-- a (,;;s'Sr'p:t ,Su

L+U ir:rr'i,;,',F Jv e_,\tt-'J{.Jj iuy'u*;G li ..i,r

4 a\it,,;,r.'€A 6 ,*j' )yrio, ,J- it J;:, ;rti ,lib
',V:5,';ri Jp ;!1t,6.;i'4 ob *; ,+ t#t,,ki
14; *jir i' .J- i' J;.,;ii,7v'; ,llX;rv ;*
i3; ,p, :Jvtgifr ';r;!ltrir; 

'ju i,; t* .gi * ,G
'i6 

t+ii ;* *'$T;:l:iu .r;1; k irr)ltrs i.,-r,k
.pifr u'a;1L V&Li;i l;tr 'jf .;;
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5030. Dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'ad, "Seorang

perempuan datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, 'Wahai

Rasulullah, aku datang untuk menghibahkan diriku kepadamu'.

Rasulullah SAW memandang kepadanya. Beliau menaikkan

pandangannya dan menurunkannya. Kemudian beliau menundukkan

kepalanya. Ketika perempuan itu melihat Rasulullah SAW tidak

rnemutuskan sesuatu tentangnya, maka dia pun duduk, lalu seorang

laki-laki di antara sahabatnya berdiri dan berkata, 'Wahai Rasulullah,

jika engkau tidak butuh kepadanya, maka nikahkanlah aku

dengannya'. Beliau bertanya kepadanya, 'Apakah engkau memiliki

sesuatu?' Laki-laki itu berkata, 'Tidak demi Allah wahai Rasulullah,

aku tidak memiliki sesuatu'. Beliau bersabda, 'Perhatikanlah meskipun

cincin besi'. Dia pergi dan kembali, lalu berkata, 'Tidak, demi Allah

wahai Rasulullah, meskipun cincin besi. Akan tetapi ini sarungku'."

Sahal berkata, "Dia tidak memiliki selendang, maka bagi perempuan

itu setengahnya. Rasulullah SAW bersabda, 'Apa yang engkau

lakukan dengan sarungmu? Jika engkau memakainya, maka tidak ada

sesuatu padanya dan jika dia memakainya, maka tidak ada sesuatu

padamu'. Laki-laki itu duduk hingga berlalu waktu yang cukup lama.

Kemudian dia berdiri dan Rasulullah SAW melihatnya berbalik pergi.

Rasulullah SAW memerintahkan agar dipanggil. Ketika datang, beliau

bertanya, 'Apakah ada sebagian dari Al Qur'an yang bersamamu

(engkau hafal)?'Dia berkata, 'Surah ini, surah ini, dan surah ini', dia

menyebutkannya. Beliau bersabda, 'Engkau membacanya dari dalam

hatimu (menghafalnya)?' Dia menjawab, 'Benar!' Beliau bersabda,

'Pergilah, aku telah menjadiknnmu memilikinya dengan sebab Al

Qur' an yang bersamamu'."

Keterangan:

(Bab membaca dari dalam hati [menghafa\. Disebutkan hadits

Sahal tentang perempuan yang menghibatrkan dirinya, dengan redaksi

yang cukup panjang. Hubungannya dengan judul bab sangat jelas,
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karena adanya lafazh, "Apakah engkau membacanya dari dalam

hatimu [menghafal]? Dia menjawab, Benar." Hal ini menunjukkan

keutamaan menghafal Al Qur'an, sebab yang demikian lebih

memudahkan untuk diaj arkan.

Ibnu Katsir berkata, "Jika maksud Imam Bukhari menyebutkan

hadits ini untuk berdalil bahwa menghafal Al Qur'an lebih utama

daripada membaca dengan melihat mushhaf, maka harus ditinjau
kembali, karena ini bersifat khusus, mungkin laki-laki tersebut tidak

dapat menulis dan Nabi SAW juga mengetahuinya, sehingga tidak

menunjukkan keutamaan menghafal dibanding membaca dengan

melihat mushhaf, baik bagi orang yang bisa membaca tulisan maupun

yang tidak bisa. Disamping itu, redaksi hadits ini hanya untuk

mengecek apakah dia hafal surah-surah itu dalam hatinya, agar dia

mampu mengajarkan kepada istrinya. lni bukan berarti lebih utama

daripada membaca sambil melihat mushhaf, dan tidak pula menafikan
keutamaan itu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, semua yang dikatakan Ibnu Katsir
tidak dapat dijadikan sanggahan bagi Imam Bukhari, karena maksud

perkataannya, "Bab Membaca dari dalam Hati", artinya pensyariatan

hal itu, dan itu disukai. Hadits yang disebutkan sangat sesuai

dengannya. Dia tidak menyinggung persoalan keutamaannya atas

membaca sambil melihat mushhaf. Sementara itu, sejumlah ulama

menegaskan bahwa membaca sambil melihat mushhaf lebih utama

daripada menghafal. Abu Ubaid menyebutkan dari Ubaidillah bin
Abdurrahman, dari salah seorang sahabat Nabi, dia nisbatkan kepada

Nabi SAW, lli6r * /r4it # (# i3:-fi- u ,rb r.,!u ,.riiir t,tl,l*t
(Keutamaart membaca Al Qur'an dengan melihat atas mereka yang

membacanya dengan menghafal, seperti keutamaan fardhu atas

nafilah). Namun, sanad-nya lemah. Kemudian dari jalur Ibnu Mas'ud

dengan sanad yang mauqrz/ disebutkan, ,ir:eJ,.Jrt na'.-Uit r9-t;i
(teruslah kalian melihat mushhafl. Sanad-nya shahih. Dari sisi makna,
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membaca dengan melihat mushhaf lebih setm dd Lus*,rr-.r
Namun, menghafal dari dalam hati lebih jauh dc! sfu q-a =.
sangat mendukung rasa khusyu'. Hanya yang tampa& bogr sryc iiar a "
semua itu berbeda sesuai perbedaan keadaan dan ind:r:&o_

Ibnu Abi Daud menyebutkan melalui sanad lzeg srtrafu.rt ---.
Abu Umamah, i*d ) ii,r lf '-^;i'Sr ,ar:,.ir 9r. r€,5:'; c]i:r ;;
ii;j,ir F:6 @acalal, at gur'on, jangan mushhaf-mnsa.&u'-rcai

bergantungan ini memperdayakan kamu, sesungguhnl:a ..lllah rid;:.
akan menyil<sa hati yang nxengandung Al Qur'an) Ibnu Barhtha.

mengklaim bahwa perkataannya, .=ii .* ,f "$|Fi (apakah engktt

membaca surah-surah itu dari dalam hati) menolak penaku'ilan
Syaf i bahwa mahar pernikahan laki-laki dalam hadits itu adalah
upahnya mengajarkan Al Qur'an kepada istrinya. Demikian yang dia
(Ibnu Baththal) katakan. Namun, tidak ada dalil atas hal itu, bahkan
makna zhahir redaksinya menyatakan beliau memperjelas keadaan
laki-laki tersebut, seperti disebutkan di atas.

23. Mengingat (Mengulang/lVlenghafal) Al eur'an dan
Menjaganya

&j;)L\t .a .bt'Jy': oi tQl-iit oj # ct ;* *v ,,L
,,;L)

lJGi:1 ;iAt *r)t -G ,F )I"it eG tr, C1 ,iG

.'4i@Li'ofi ctgi)iqL
5031. Dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, sesun*rr*ru Rasulullah

SAW bersabda, "Sesungguhnya perumpamaan pemilik Al Qur'an
seperti pemilik unta yang terikat. Jika dia menjaganya niscaya dia
dapat menahannya. Jika dia melepaskannya niscaya akan pergi.,,
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.PtU )e'St )rb d$i'*ir\:
,r )'r(.l, .ut *VAt b )*,f )ic",- uicL
t c , t,. o. t o o.1.c2.. ..t )0,!z,.zz '.ctr.^"1*,1' l..++W,_f ,+f g-v Jl e*,I'r1.a-i

*i ilL?'t ;; ';r
5033. Dari Abu Wa'il, dari Abdullah, dia berkata, Nabi SAW

bersabda, "Sangat buruk bagi salah seorang mereka mengatakan,

'Aku lupa ayat ini dan ini'bahkan'dia dijadikan lupa', dan hafallah Al
Qur'an, sesungguhnya ia berlepas dari dada orang-orang melebihi
lepasnya unta."

Utsman menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada

kami, dari Manshur, sama sepertinya. Dinukil juga oleh Bisyr, dari
Ibnu Al Mubarak, dari Syu'bah. Lalu dinukil juga oleh Ibnu Juraij,
dari Abdah, dari Syaqiq, aku mendengar Abdullah, aku mendengar
Nabi SAW.

c rli'-ij rriirri li'&1ir i' *U,*;; sri *
W G,!),'u$r'.r:ri';i ri,* *utt;

5033. Dari Abu Musa, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Jagalah Al Qur'an, demi Yang jiwaku berada di tangan-Nya,

sungguh ia berlepas melebihi lepasnya unta pada ikatannya."
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Keteranpan Hadits:

(Bab mengingat Al Qur'an don menjaganya). Yakni berusaha

untuk mengingatnya (mengulang-ulangnya) dan senantiasa

berinteraksi dengannya.

gi;-iir tg* ,ylJl(sesungguhnyo perumpamaan pemilik Al

Qur'an). Yakni perumpamaan pemilik Al Qur'an dengan Al Qur'an.
Maksud pemilik adalah yang telah terbiasa dengannya. Iyadh berkata,

"Sesuatu yang jinak dan terbiasa disebut shaahib (pemilik)." Ia sama

seperti perkataan, "Ashhaabul jannah" (para pemilik surga). Maksud

pemyataan "terbiasa dengannya", yakni terbiasa dalam membacanya.

Hal ini berlaku umum baik terbiasa membaca sambil melihat mushhaf

maupun menghafalnya, sebab orang yang senantiasa berbuat demikian

akan terbiasa lisannya dan mudah baginya membacanya. Jika

seseorang menjauh darinya akan berat dan sulit membacanya. Adapun

kata'innama' berkonsekuensi pembatasan menurut pendapat yang

lebih kuat. Akan tetapi pembatasan yang khusus ditinjau dari segi

hapal dan lupa serta membaca dan meninggalkan.

ziSii lit -V )del (seperti pemitik unta yang terikat). Yakni

seperti pemilik unta yang terikat dengan untanya itu. Mempelajari Al

Qur'an dan konsisten dalam membacanya diserupakan dengan unta

yang terikat yang dikhawatirkan lari. Selama terus berinteraksi maka

hafalan pun tetap ada. Sebagaimana unta selama terikat dengan tali,

selama itu pula ia terpelihara. Sengaja disebutkan unta secara khusus

karena ia merupakan hewan paling bisa melepaskan diri dari ikatan.

Kemudian untuk mendapatkannya kembali setelah terlepas adalah

perkara yang cukup sulit.

t$;i 4:, 
^tb 

ol.(Jiko dia menjaganya niscaya dia dapat

menahannya). Yakni dia akan manatrannya terus menenrs. Dalam

riwayat Ayyub dari Nafi'yang dikutip Imam Muslim disebutkan, bFj

@ $rb (jika dia mengikatnya niscaya dapat menjaganya).
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'.;ii 4rtbiiy llit o dia melepaskannya nismya qkan pergt).1

Yakni akan melepaskan dirinya. Dalam riwayat Ubaidillah bin Umar
dari Nafi' yang dikutip Imam Muslim, Ll: qS:;i t4)iri.Wt:e rir.i,U,t Lt

'*t q\rL'ySti 6itca pemiliknya *u*O"rrorikannya dan .mengikotny*

niscaya tetap dapat menahannya. Jika dia melepaskan ikatannya
niscaya akan pergi). Dalam riwayat Musa bin Uqbah dari Nafi'
disebutkan, "Jika pemilik Al Qur'an shalat di malam dap siang hari
lalu membacanya niscaya dia akan ingat, tapi jika tidak
mengamalkannya niscaya akan lupa. "

Hadits kedua diriwayatkan dari Muhammad bin Ar'arah, dari
Syu'bah, dari Manshur, dari Abu Wa'il, dari Abdullah. Manshur yang
dimaksud adalah Ibnu Al Mu'tamir. Abu Wa'il adalah Syaqiq bin
Salamah. sedangkan Abdullah adalah Ibnu Mas'ud. Akan disebutkan
dalam riwayat mu'allaq penegasan bahwa Syaqiq mendengar langsung
dari Ibnu Mas'ud.

i$-bt e*\6 4(Sangat buruk bagi salah seorang mereka

mengatakan). Al Qurthubi berkata, "Kata 6i 'sa sama dengan kata
ni'ma. Kata bi sa bermakna celaan dan ni'ma bermakna pujian.
Keduanya adalah kata kerja yang tidak mengalami perubahan bentuk.
Namun, keduanya memberi pengaruh pada subjek baik secara zhahir
(nyata) maupun mudhmar (kata ganti). Hanya saja jika pelakunya
zhahir (bukan kata ganti) tidak berkenaan dengan urusan umum,
kecuali diberi' alif dan t lam' yangmenunjukkan j enis, atau dinisbatkan
kepada apa yang keduanya berada padanya, sehingga mencakup apa

yang disifati,dengan,salah satu dari keduanya. Menjadi keharusan

untuk menyebutkannya secara jelas, seperti perkataan mereka, ,ni,ma

ar-raj ul zaidun' (sgbaik-baik laki-laki adalah Zaid) dan' bi's a ar-r aj ul
amrun'(seburuk-buruk laki-laki adalah Amr). Jika subjeknya adalah

kata ganti maka harus diSebutkan isim nakirah yarrg diberi tanda

'fathah' sebagai penafsirari 'kata ganti tersebut, seperti perkataan

mereka, 'ni'ma:rajulan zatdun'. Bisa saja penafsiran tersebut adalah
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kata 'ma' sebagaimana dinyatakan secara tekstual oleh Sibawaih,
seperti dalam hadits di atas. Begitu pula dalam firman Allah,

fani'imma hiya'." Ath-Thaibi berkata, ',Kata ,maa, adalah nakirah
yang diberi sifat kata'an yaquul, dikhususkan sebagai celaan, yakni
seburuk-buruk sesuatu adalah seseorang mengatakan."

'* t'* 6 @yat begini dan begini). Al Qurthubi berkata,

"Kata'kaita wa kaita'digunakan untuk mengungkapkan kalimat yang

banyak dan pembicaraan yang panjang. Hal itu serupa dengan ,dzaita

wa dzaita'." Sementara Ats-Tsa'lab berkata, "Kata ,kaita,untuk kata
kerja dan 'dzaita'untuk kata benda." Ibnu At-Tin meriwayatkan dari
Ad-Dawudi bahwa kalimat ini sama dengan kata'kadza' (demikian),
hanya saja ia khusus untuk 'mu'annats' (kata jenis perempuan).,' Hal
ini dinukil dari kitab Mufradaat karya Ad-Dawudi.

C;'$. (Bahkan dia dijadikan lupa). Demikianlah ,huruf nun

diberi tanda dhammah dan huruf sir diberi tasydid disertai tanda
kasrah. Al Qurthubi berkata, "Sebagian periwayat Imam Muslim
menukilnya tanpa tasydid." Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian juga
tercantum dalam riwayat Abu Ya'la, dan diriwayatkan Ibnu Abi Daud
dalam kitab Asy-syari'ah melalui beberapa jalur menggunakan tanda
baca dengan tulisan yang dipercayai, pada setiap huruf 'sin ' terdapat
tanda takhfif (bukan tasydid). Iyadh berkata, ,'Sesungguhnya Al
Kannani -yakni, Abu Al walid Al waqsyi- tidak memperbolehkan
pada tempat ini selain takhfif (bukan tasydid)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat yang menggunakan ,tasydid

itulah yang terdapat pada semua riwayat Imam Bukhari. Demikian
juga pada kebanyakan riwayat ahli hadits lainnya. Hal ini didukung
keterangan dalam riwayat Abu ubaid dalam kitab Al Gharib, setelah
mengutip kata'kaita wa kaita'dia berkata, 'lla bukan ,nasiya, (dia lupa)
akan tetapi 'nussiya' (dijadikan lupa)." Al Qurthubi berkata, ',Jika
diberi tasydid (nussiya) artinya dia diberi ganjaran dengan ditimpakan
kelupaan kepadanya karena lalai berinteraksi dan mengingatnya." Dia
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juga berkata, ,"Adapun tanpa tasydid (nusiya) artinya orang itu
meninggalkan dan tidak mau menoleh kepadanya, seperti firman

Allah, l1'...;3 ?nr r'+--j (mereka lupa Allah, maka Dia melupakon

mereka), yakni meninggalkan mereka dalam siksaan atau

meninggalkan mereka jauh dari rahmat."

Para ulama berbeda pendapat tentang kaitan celaan dalam kata

" b i's o " (seburuk-buruk) :

Pertama, dikatakan ia disebabkan penisbatan 'lupa' oleh

seseorang kepada dirinya sendiri, padahal tidak ada campur tangannya

dalam hal itu, maka jika dia menisbatkan kepada dirinya menimbulkan

kesan bahwa dia melakukannya sendiri. Oleh karena itu, dia patut

berkata, "Unsiitu" atau "nussiitu" arttnya sesungguhnya Allah yang

menjadikanku lupa, seperti firman-Nya , ,;')h, ,#'t'*'r\1.'*j6s
(tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah
yang melempar), dan firman-Nya, J:ji1|t l;J'?i fh'i niii (apakah

kamu yang menanamnya ataukah Kami yang menanam). Pandangan

inilah yang ditandaskan Ibnu Baththal. Dia berkata, "Beliau

bermaksud memberlakukan pada lisan para hamba penisbatan

perbtratan kepada pencipta-Nya, karena pada yang demikian terdapat

pengakuan peribadatan kepada-Nya, serta kepasrahan terhadap

kekuasan-Nya. Hal itu lebih baik daripada penisbatan perbuatan

kepada yang melakukannya langsung. Meski sebenarnya menisbatkan

kepada yang melakukan langsung juga diperbolehkan berdasarkan Al

Qur'an dan Sunnah." Kemudian dia menyebutkan hadits yang akan

disebutkan pada bab "Lupa Al Qur'an." Dia berkata, "Musa AS pada

suatu waktu menisbatkan lupa pada dirinya dan pada kesempatan lain

menisbatkan kepada syetan. Allah befirman, ii3i 6j c;jlJ V ;\
i[+l--rr 11 lr"runggrhnya aku lupa ikan itu dan tidak ada yang

menjadikank lupo kecuali syetan). Masing-masing penisbatan itu
rnemiliki makna yang benar. Penisbatan kepada Allah bermakna

Dialah pencipta semua perbuatan. Penisbatan kepada diri sendiri
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ditinjau dari sisi bahwa manusia sebagai pelaku langsung. Sedangkan

penisbatan kepada syetan bermakna dia yang memberi waswas."

Hanya saja tampaknya dia lalai saat menisbatkan perkataan itu kepada

Musa, karena ia adalah perkataan pemuda yang turut bersama Musa

AS.

Al Qurthubi berkata, "Dinukil melalui jalur yang shahih bahwa

Nabi SAW menisbatkan lupa kepada dirinya -yakni seperti akan

disebutkan pada bab "Lupa Al Qur'an- dan demikian juga Yusa' bin

Nun menisbatkan kepada dirinya ketika berkata, oyiir'r:i*i (aku

lupa ikan itu), serta Musa menisbatkan kepada dirinya ketika berkata,

'+ d.d.+G 1 (ianganlah engkau menghukumku atas apa yang aku

lupa). Demikian pula dikutip perkataan para sahab at, ilSli-rr j 1 tJ.:

V @ahai Tuhan kami, janganlah engkau menghukum Kami jika

kami lupa) dalam konteks pujian. Allah berfirman kepada Nabi-Nya

SAW, ii,r rt3 r; :t ,-# ,'t ''rtit (Kami aknn membacakan kepadamu,

maka engkau tidak akan lupa kecuali apa yang dikehendaki Allah).

Hal itu bukan faktor yang menyebabkan terjadinya celaan." Kemudian

dia cenderung kepada pandangan yang kedua, yaitu:

Kedua, faktor yang menyebabkan terjadinya celaan adalah

adanya indikasi kurang perhatian terhadap Al Qur'an, sebab lupa tidak

te{adi kecuali kurang berinteraksi dan banyak melalaikan. Sekiranya

dia banyak berinteraksi dengan mengulangnya dan membacanya

dalam shalat, tentu hafalan dan ingatannya akan terus terjaga. Apabila

seseorang mengatakan "Aku lupa ayat ini dan itu" maka dia menjadi

saksi bagi dirinya atas kelalaian itu. Dengan demikian, faktor yang

rnenjadi latar belakang celaan adalah tidak mengingat dan berinteraksi

dengan Al Qur'an, sehingga seseorang menjadi lupa.

Ketiga, Al Ismaili berkata: Mungkin tidak disukainya seseorang

mengatakan'aku lupa' dalam arti'aku meninggalkan' bukan dalam arti

'lupa yang biasa dialami seseorang', seperti firman Allah, 'ei ilr ri;
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(ntereka' lupa Allah maka Dia melupakan mereka). Ini adalah

pendapat yang dipilih Abu Ubaid dan sekelompok ulama.

Keempat, Al Isrnaili berkata, "Mungkin subjek kata'lupa'adalah
Nabi SAW. Seakan-akan beliau bersabda, 'Janganlah salah seorang

mengatakan tentang aku bahwa aku lupa ayat ini dan itu',
sesungguhnya Allah yang membuatku lupa karena hikmah
penghapusan suatu ayat dan pengangkatan bacaannya. Tidak ada

urusanku dalam hal itu, bahkan Allah yang menjadikan aku lupa

terhadap ayat-ayat yang dihapus'. Hal ini seperti firman Allah, WIL
^ 

/ e /,

airt ru-i Li )l,s:-ij )i, (Kami akan membacakan kepadamu sehfnggo

engkau tidak akan lupa kecuali apa yang dikehendaki Allah) sebab

maksud 'yang dilupakan' adalah apa yang dihapus bacaannya, maka

Allah menjadikan Nabi-Nya lupa terhadap apa yang Dia kehendaki

untuk dihapus."

Kelima, Al Khaththabi berkata, "Mungkin yang demikian

khusus pada masa Nabi SAW. Di antara macam-macam penghapusan

adalah dilupakannya sesuatu dari wahyu yang diturunkan, lalu

dihapuskan lagi sebagian darinya setelah diturunkan, maka tulisarrnya

hilang, bacaannya diangkat, dan hilang pula dari hafalan mereka yang

menghafalnya. Akhirnya, seseorang berkata, 'Aku lupa ayat ini dan

itu', mereka pun dilarang berkata demikian agar tidak rnenimbulkan

asumsi bahwa ayat-ayat yang masih berlaku telah hilang. Beliau

mengisyaratkan apa yang terjadi atas izin Allah karena hikmah dan

maslahat yang Dia kehendaki."

Keenam, Al Ismaili berkata, "Masih ada kemungkinan lain,

yaitu bahwa 'lupa' yang merupakan lawan dari kata 'ingat'.

Penisbatannya kepada pelakunya dalam konteks majaz, karena dia

:nengalaminya bukan atas kemauannya. Jika seseorang sengaja

hendak melupakan sesuatu, maka dia mengingQtnya saat itu. Ia sama

seperti'perkataan seseorang, 'Fulan tidak mati tapi dimatikan'." Saya

(ibnu Hajar) katakan, ia mirip dengan pendapat pertama. Adapun
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pandangan yang lebih tepat adalah kemungkinan kedua:, Hal. ini

dikuatkan oleh perintah mengingat Al Qur'an yang disebutkan

sesudahnya. Menurut Iyadh, penakwilan paling tepat bahwa celaan itu

ditujukan kepada keadaan bukan perkataan, yakni sebaik-baik keadaan

adalah keadaan orang yang menghafal Al Qur'an, kemudian

melalaikannya hingga dia lupa. An-Nawawi berkata, "Makruh di sini

dalam konteks tanzih."

iijr t1f'iJ ',,rj (Dan ingatlah Al Qur'an). Maksudnya,

hendaklah kamu terus membacanya dan mengulang-ulangnya. Ath-

Thaibi berkata, "Ia adalah dihubungkan -dari segi makna- kepada

lafazh,'sangat buruk bagi salah seorang kamu', yakni janganlah kamu

lalai dalam berinteraksi dengannya." Ibnu Abi Daud menyebutkan dari

Ashim, dari Abu Wa'il -di tempat ini- dengan redaksi, "Sesungguhnya

Al Qur'an ini liar." Demikian juga dia kutip dari jalur Al Musayyab

bin Rafi', dari Ibnu Mas'ud.

\*-l5 tr-bi'^J! gesungguhnya berlepas melebihy'. Yakni

membebaskan dan melepaskan diri. Dikatakan, 'fashaitu kadzaa",

artinyaaku meliputi semua seluk beluk hal ini. Dalam hadits Uqbah

bin Amir dinukil, ,ii 1bu*roha luput). Demikian juga dalam riwayat

Muslim dari Abu Musa (yakni hadits ketiga pada bab di atas).

Kemudian pada hadits ini terdapat tambahan bagi hadits Ibnu

Umar, sebab dalam hadits Ibnu Umar terdapat penyerupaan salah

satunya dengan yang lain. Sedangkan dalam hadits ini dikatakan ia

lebih hebat dalam melepaskan diri daripada unta. Ini juga yang

dinyatakan terang-terangan pada hadits ketiga, ketika dikatakan, ii
W.W g. blt b rSii'$1 gungguh ia berlepas melebihi lepasnya unta

pada ikatannya), karena tabiat unta adalah berusaha melepaskan diri
selama memungkinkan. Demikan juga penghafal Al Qur'an, jika dia

tidak memperhatikannya, niscaya akan luput darinya, bahkan lebih

hebat dibandingkan unta.
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Ibnu Baththal berkata, "Hadits ini selaras dengan dua ayat, yaitu

firman Allah, )t4, )i |!tb CiL t11. $esungguhnya :o*, ,:r*berikan
kepadamu perkataan yang berat), dan firman-Nya, OT.ijt $'H- Jni

F'JJ), (sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur'an untuk

pelajaran). Barangsiapa menghafal dan senantisa berinteraksi

dengannya niscaya akan mudah baginya, dan barangsiapa berpaling

darinya niscaya ia akan berlepas darinya."

l*i $li (Jtsman menceritakan kepada kami). Dia adalah

Ibnu Abi syaibah. Jarir adalah Ibnu Abdul Hamid. Sedangkan

Manshur adalah periwayat yang disebutkan pada sanad di awal hadits.

Jalur ini hanya tercantum dalam riwayat Al Kasymihani serta

disebutkan pula pada riwayat An-Nasafi. Kata "sepertinya", yakni

seperti hadits sebelumnya. Hal ini memberi asumsi bahwa redaksi

riwayat Jarir sama dengan redaksi riwayat Syu'bah. Imam Muslim

meriwayatkan dari Utsman bin Abi Syaibah digandeng dengan Ishaq

bin Rahawaih dan Zthair bin Harb, ketiganya dari Jarir, dan

redaksinya sesuai dengan riwayat Syu'bah (seperti di atas), hanya saja

dia mengatakan, "ingatlah" tanpa menyertakan kata hubung'dan'. Dia

juga menyebutkan dengan lafazh, "sungguh ia benar-benar" sebagai

ganti lafazh, "sesungguhnya ia". Lalu sesudah lafazh, "daripada unta"

diberi tambahan, "dari ikatannya." Tambahan ini tercantum dalam

riwayatnya -dalam hadits Syu'bah- melalui ghundar, 'ji - V;;l t:;*',

'l :*:+; i'& i' J'y]Js'-jr.i|# fi ''*5 ;ltlf -;e+.'1

L! ... iTljit fif iLr l'tr-: C $ (sangat buruk bagi salah seorans

kamu -atau salah seorang mereka- mengatakan, 'Sesungguhnya aku

lupa ayat ini dan ini,. Rasulullah sAW bersabda, 'Bahkan ia diiadikan

lupa', dan beliau bersabda, 'ingatlah Al Qur'an'.-.). Demikian juga

tercantum dalam riwayatnya dari Al A'masy, dari Syaqiq bin Salamah,

dari Ibnu Mas'ud.
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-r:if *;llSlr ir ,f 1'$rl (Dinukil juga oleh Bisyr, dari lbnu

Al Mubarak, dari Syu'bah). Maksudnya Abdullah bin Al Mubarak

turut meriwayatkan hadits ini bersama Muhammad bin Ar'arah dari

Syu'bah. Bisyr adalah Ibnu Muhammad Al Marwazi, salah seorang

guru Imam Bukhari, riwayatnya dia kutip pada pembahasan tentang

awal mula turunnya wahyu dan selainnya. Penisbatan mutaba'alt

(riwayat pendukung) hanya dalam konteks majaz. Ada indikasi bahrva

da menukilnya sendirian dari Ibnu Al Mubarak, padahal tidak

demikian, sebab Al Ismaili meriwayatkan hadits ini dari Hibban bin

Musa, dari Ibnu Al Mubarak. Ia juga memberi asumsi bahwa Ibnu

Ar'arah dan Ibnu Al Mubarak hanya berdua mengutip hadits itu dari

Syu'bah, padahal tidak demikian, berdasarkan apa yang disebutkan

Ghundar, dan Ahmad juga mengutip darinya. Dia meriwayatkannya

dari Hajjaj bin Muhammad dan Abu Daud Ath-Thayalisi, keduanya

dari Syu'bah. Demikian pula diriwayatkan ArTirmidzi dari Ath-

Thayalisi.

a' ** ',i; ,# ,r, i* ,f e-i Ur i,ii.r|'2 (Dan dinukil juga oteh

Ibnu Juraij, dari Abdah, dari Syaqiq, aku mendengar Abdullah).

Adapun Abdah adalah Ibnu Abi Lubabah. Syaqiq adalah lbnu Abu

Wa'il. Sedangkan Abdullah adalah Ibnu Mas'ud. Riwayat pendukung

dinukil Imam Muslim dari Muhammad bin Bakr dari Ibnu Juraij, dia

berkata, Abdah bin Abu Lubabah menceritakan kepadaku, dari Syaqiq

bin Salamah, aku mendengar Abdullah bin Mas'ud. Lalu dia

menyebutkan hadits itu hingga kalimat, "Bahkan dia dijadikan lupa".

Demikian juga diriwayatkan Imam Ahmad dari Abdurrazzaq. Abu

Awanah meriwayatkan darijalur Muhammad bin Jahadah dari Abdah.

Seakan-akan Imam Bukhari bermaksud menyebutkan riwayat

pendukung ini untuk menolak mereka yang mengkritik hadits dengan

alasan hadits Hammad bin Zaid dan Abu Al Ahwash dari Manshur

yang hanya sampai kepada Ibnu Mas'ud. Al Ismaili berkata: Hammad

bin Zaid meriwayatkan dari Manshur dan Ashim dua hadits itu

sekaligus secara mauquf. Demikian diriwayatkan Abu Al Ahwash dari
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Manshur. Adapun Ibnu Uyainah mengutip riwayat pertama dengan

sanad y?ng maushul dan riwayat kedua mauquf (tidak sampai kepada

Nabi SAW). Dia berkata, "Kedua hadits itu disandarkan langsung

kepada Nabi SAW oleh Ibrahim bin Thahman dan Ubaidah bin Hamid

dari Manshur. Ini juga merupakan makna zhahir riwayat Sufyan Ats-

Tsauri.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat tlbaidah diriwayatkan Ibnu

Abi Dawud. Adapun riwayat Sufyan akan disebutkan oleh Imam

Bukhari tidak lama lagi dengan jalur marfu', tetapi hanya pada hadits

pertama. Ibnu Abi Daud meriwayatkannya dari Abu Bakar bin

Ayyasy, dari Ashim, dari Abu Wa'il, dari Abdullah, kedua hadits itu

dan sama-sama dinisbatkan kepada Nabi SAW. Sementara dalam

riwayat Abdah bin Abi Lubabah terdapat penegasan Ibnu Mas'ud

dengan perkataannya, "Aku mendengar Rasulullah SAW." Hal ini

menguatkan riwayat dari Manshur yang menisbatkan langsung kepada

Nabi SAW.

Hadits ketiga diriwayatkan Imam Bukhari dari Muhammad bin

Al Ala', dari Abu Usamah, dari Buraid, dari Abu Burdah, dari Abu

Musa, dari Nabi SAW. Buraid yang dimaksud adalah Ibnu Abdullah

bin Abi Burdah. Gurunya (Abu Burdah) adalah kakeknya sendiri.

Sedangkan Abu Musa adalatr Al Asy'ari.

t4b g @oao ikatannya). Ia adalah jamak dari kata iqaal yang

bermakna tali. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan t4)ib lH
dari ikatannya). Al Karmani menyebutkan bahwa pada sebagian

naskah tercantum, -W'6a @ari penyakitnya), namun saya belum

menemukan riwayat ini, dan ia adalah perubahan penyalinan naskah.

Dalam riwayat Al Ismaili, t$fi"r@engan ikatannya).

Al Qurthubi berkata, "Barangsiapa meriwayatkan dengan redaksi

'min uquliha' maka ia sesuai dengan dasar yang menjadi konsekuensi

rJari pengaruh kata'tafalhzl'. Adapun yang meriwayatkan 'bi uquliha'
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atau'fii uquliha' maka kemyngkinan huruf Di (dengan) dan fii (pada)

di sini bermakna min (dari), atau penyertaan, atau keterangan.

Kesimpulannya, menyerupakan orang yang luput Al Qur'an darinya

dengan unta yang lepas dari ikatannya, tetapi tali itu masih tersangkut
padanya." Namun, yang lebih tepat bahwa penyerupaan. itu terjadi
pada tiga sisi. Pertama, penghafal Al Qur'an diserupakan dengan

pemilik wta. Kedua, Al Qur'an diserupakan dengan unta. Ketiga,

hafalan diserupakan dengan ikatan. Ath-Thaibi berkata, "Tidak ada

kesesuaian antara Al Qur'an dan unta, karena Al Qur'an adalah azali
sedangkan unta sesuatu yang baru, tetapi penyerupaan itu terjadi
secara maknawi."

Pelaiaran vang Daoat Diambil

1. Anjuran memelihara Al Qur'an dengan senantiasa

mempelaj ari nya dan mengulan g-ul ang bacaannya.

2. Membuat perumpamaan untuk memperjelas tujuan.

3. Bersumpah pada berita yang pasti kebenarannya untuk
rnengukuhkan dalam hati pendengar.

4. Menurut Ibnu At-Tin dan Ad-Dawudi bahwa hadits Ibnu Mas'ud
menjadi hujjah bagi mereka yang berkata, "Barangsiapa yang
digugat mengambil harta tertentu, tetapi dia mengingkarinya dan

bersumpah, kemudian didapatkan bukti yang memberatkannya,
lalu dia berkata, 'Aku tadinya lupa' a{au seorang yang

mengajukan bukti maupun .pembebasan diri, atau mencari
sumpah penggugat, maka itu menjadi haknya ",dan , dia
dimaafkan.rr
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24. Membaca dl Atrs Hewan

p l' 'J;'l?, lri je; i' + 'd;:Jv,/-t dV
.;irir; *6 ,* t;;'tk ir;;.r;'t+; h'

5034. Dari Abu lyas, dia berkata: Aku mendengar Abdullah bin

Al Mughaffal berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW membaca surah

Al Fath di atas kendaraannya pada hari pembebasan kota Makkah."

tsglegJgan:
(Bab membaca di atas hewan)- Yakni bagi yang

mengendarainya. Seakan-akan Imam Bukhari mensinyalir bantahan

bagi yang tidak menyukainya. Ini dinukil Ibnu Abi Daud dari sebagian

ulama salaf. Pada pembatrasan tentang thaharatr (bersuci) telah

dibahas tentang membaca Al Qur'an di tempat pemandian dan

selainnya. Ibnu Baththal berkata, "Maksud Imam Bukhari dengan

judul bab ini adalah bahwa membaca di atas hewan adalah sunnah.

Dasarnya adalah firman Allah, ti1"n3,:, **12f x j ,i* ,P,i.;t
*'{-:n-,;t (agar kamu dapat berada di atas punggungnya kemudian

kamu mengingat nilonat Tuhan kamu apabila kamu telah berada di

atasnya).,, Kemudian lmam Bukhari menyebutkan hadits Abdullah

bin Mughaffal secara ringkas. Hadits itu telah dikutip secara lengkap

pada tafsir surah Al Fath, dan akan disebutkan lagi beberapa bab

mendatang
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25. Mengajarkan Al Qur'an Kepada Anak-anak

to./.

P aJ-lt UIJ

.p;;jr Lir; s'r',fo

5035. Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, "sesunggut ryu yung

kamu katakan Al Mufashshal adalah Al Muhkam." Dia berkata: Ibnu

Abbas berkata, "Rasulullah SAW wafat dan aku adalah anak yang

berusia sepuluh tahun, dan aku telah membaca Al Muhkam."

,.'7c ti, t o., ,.to. \,. . .r, c. , .,t c . c.

'# 
fur ...:lro-+ t^+e ar u?t {V It f f I * t

:Ju t;l-.ljr G1 :'i'.i & ilb \t .* it Jt*, w
.'Jirll

5036. Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas RA,
mengumpulkan Al Muhkam pada masa Rasulullah SAW."
berkata kepadanya, "Apakah Al Muhkam?" Dia menjawab,

Mufashshal."

Keterangan Hadits:

(Bab mengajarkan Al Qur'an kepada anak-anak). Seakan-akan

Imam Bukhari mensinyalir bantahan terhadap mereka yang tidak

menyukai hal itu. Pendapat yang tidak meayrkainya dinukil dari Sa'id

bin Jubair dan Ibrahim An-Nakha'i. Ibnu Abi Daud menukilnya

dengan sanad yang maushul dari keduanya. Adapun redaksi

pernyataan Ibrahim, "Mereka tidak menyukai mengajarkan Al Qur'an
kepada anak-anak hingga dia bisa memahami." Sedangkan perkataan

"Aku
Aku

"Al

*') )li\t .u it Jy, i:i ,ytL i.t'lu:
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Sa'id bin Jubair menunjukkan bahwa hal itu tidak disukai karena bisa

menimbulkan kebosanan. Adapunlafazltnya dalam riwayat Ibnu Abi

Daud, "Mereka menyukai jika anak kecil membaca setelah beberapa

masa berlalu." Diriwayatkan melalui jalur shahih dari Al Asy'ats bin

Qais bahwa dia mengajukan seorang anak kecil dan orang-orang

mencelanya. Dia berkata, "Aku tidak mengajukannya, tapi Al Qur'an
yang mengajukannya." Alasan mereka yang memperbolehkannya

bahwa masa kecil lebih mudah menyerap dan lebih kuat ingatannya,

seperti pepatah, "Belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu."

Adapun perkataan Sa'id bin Jubair menunjukkan disukai bagi anak-

anak diberi kesempatan bersenang-senang, kemudian diarahkan

dengan sungguh-sungguh secara bertahap. Namun, yang benar, semua

itu berbeda sesuai perbedaan setiap anak.

/$ it',56':',5t3 i-3O"Jr jl,'F;lJ ufu,r1lr ll it fr i * ,f
l:;Jr '-l;'4 V * i;6L'r:.i*p h' e !');i e:j (Dari

Sa'id bin Jubair dia berkata, "Sesungguhnya yang kamu katakan Al
Mufashshal adalah Al Muhkam." Beliau berkata, Ibnu Abbas berkata,

"Rasulullah SAW wafat dan aku adalah anak berusia sepuluh tahun,

dan aku telah membaca Al Muhkam"). Demikian di dalamnya

penafsiran kata'al mufashshal' dengan arti'al muhknm' dari perkataan

Sa'id bin Jubair. Hal ini menunjukkan bahwa kata ganti pada riwayat

lain, "Aku berkata kepadanya, 'Apakah Al Muhkam?"' yakni kepada

Sa'id bin Jubair, dan yang bertanya adalah periwayat yang menukil

darinya, yaitu Bisyr. Berbeda dengan yang terlintas dalam benak

bahwa kata ganti itu ditujukan kepada Ibnu Abbas, sedangkan yang

bertanya adalah Sa'id bin Jubair. Akan tetapi mungkin setiap salah

satu dari keduanya bertanya kepada syaikhnya mengenai hal itu.

Maksud muhkam adalah tidak ada yang mansa&ft (sesuatu yang

dihapus). Terkadang juga muhknn digunakan sebagai lawan kata

rnutasyabih (yang samar), dan ini adalah istilah ahli ushul fikih.

Sedangkan maksud 'mufashshal' adalah surah-surah yang banyak
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pemisahan-pemisahan, dan awalnya dari surah Al Hujuraat hingga

akhir Al Qur'an, menurut pendapat yang shahih.

Barangkali Imam Bukhari mengisyaratkan melalui judul bab ini

terhadap perkataan Ibnu Abbas, "Tanyalah aku tentang tafsir,

sesungguhnya aku telah hafal Al Qur'an di saat masih kecil." Riwayat

ini dinukil Ibnu Sa'id dan selainnya melalur sanad yang shahih

darinya. Iyadh menganggap perkataan Ibnu Abbas, "Rasulullah SAW

wafat dan saat itu aku seorang anak yang berusia sepuluh tahun",

cukup musykil bila dikaitkan dengan keterangan terdahulu pada

pembahasan tentang shalat dari jalur lain dari Ibnu Abbas, bahwa saat

haji Wada' ia mendekati baligh, dan pada pembahasan tentang

meminta izin akan disebutkan melalui jalur lain, "Sesungguhnya Nabi

SAW dan aku telah dikhitan", sementara mereka tidak mengkhitan

anak-anak laki-laki hingga menjelang baligh. Lalu dinukil pula

darinya bahwa saat Nabi SAW meninggal dunia usianya 15 tahun.

Hal serupa telah dijelaskan Al Ismaili. Dia berkata, "Hadits Az-
Zuhi dari l-Ibaidillah dari Ibnu Abbas -pada pembahasan tentang

shalat- menyelisihi hadits ini." Ad-Dawudi tampak berlebihan hingga

berkata, "Hadits Abu Bisyr -yakni yang terdapat di bab ini- keliru."
Namun, Iyadh memberi jawaban, "Kemungkinan kalimat 'Aku
seorang anak berumur sepuluh tahun', kembali kepada penghafalan Al

Qur'an, bukan berkaitan dengan wafatnya Nabi SAW. Dengan

demikian pernyataan'Nabi SAW wafat dan aku telah mengumpulkan

Al Muhkam di saat berusia sepuluh tahun', terjadi pengakhiran kata

yang seharusnya didahulukan, dan sebaliknya."

Amr bin Ali Al Fallas berkata, "Pandangan yang benar menurut

kami bahwa usia Ibnu Abbas saat Nabi SAW wafat adalah 13 tahun."

Pemyataan serupa dikemukakan juga oleh Abu ubaid. Al Baihaqi

menukil dengan sanad-nya dari Mush'ab Az-Znbairi, bahwa dia saat

itu berusia 14 tahun, dan inilah yang ditandaskan Asy-Syaf i dalam

kitab Al Umm. Kemudian dia menukil pendapat yang mengatakan usia

Ibnu Abbas ketika itu 16 tahun. Dia juga menukil pendapat masyhur
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yang mengatakan 13 tahun. Al Baihaqi menyebutkan dari Abu Aliyah
dari Ibnu Abbas, "Aku membaca Al Muhkam pada masa Rasulullah

SAW dan aku berusia 12 tahun." Inilah enarn pendapat berkenaan

dengan masalah ini. Sekiranya ada pendapat yang mengatakan 11

tahun, maka akan berjumlah 17 pendapat, mulai dari 10 hingga 16

tahun.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dasar dalam masalah ini adalah

perkataan Az-Zubair bin Bakkar dan selainnya di antara ahli nasab

bahwa Ibnu Abbas lahir 3 tahun sebelum hijrah saat bani Hasyim
dalam pemboikotan kaum Quraisy sebeium Abu Thalib wafat.

Pernyataan seperti itu disebutkan juga oleh Abu LIbaid. Namun,

semua riwayat di atas mungkin digabungkan kecuali 16 tahun d,tan 12

tahun, karena masing-masing pernyataan ini tidak memrllki sanad
yang akurat. Pendapat yang paling masyhur bahwa dia mendekati usia
baligh ketika menjelang umur 13 tahun, lalu dia benar-benar baligh
saat menyempurnakan usia 13 tahun, dan masuk pada tahun
berikutnya, maka penyebutan 15 tahun adalah penggenapan dua

pecahan sebelumnya, sedangkan penyebutan 10 dan 13 adalah

penggenapan kepada angka lebih rendah, lalu penyebutan 14 tahun

merupakan penggenapan salah satu dari dua pecahan yang ada.

Masalah ini akan dibahas kembali pada bab "Khitan setelah Tua",
pada pembahasan tentang meminta izin.

Kemudian terjadi perbedaan tentang awal surah Al Mufashshal

hingga enam belas pandapat, meski mereka sepakat bahwa ia adalah

bagian akhir Al Qur'an. Semua pendapat itu telah saya sebutkan pada

bab "Mengeraskan Bacaan pada Shalat Maghrib." Di tempat itu saya

sitir juga pendapat syadz yang mengatakan ia adalah seluruh Al
Qur'an.
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26. l,upa Al Qur'an, dan Apakah Dikatakan, "Aku Lupa Ayat Ini
dan ltu?"

lirr "U U f1 ,r-., i'I'*tt,jr-1> Jk,l,r Ji.l
Dan firman Allah, "Kami akan membacakon kepadamu sehingga

engkau ticlak akan lupa kecuali apa ltang dikehendaki Allah".

,f': *.G'Jti';; "*

'iui ..'.-it e'r.L>w,'*1
. U.f o',1,'.n'fr, JJ IJ.

,Uu q+ i'
irt', r-€ €?\i fj ,h' 'oL';-

o. !.o.. o t rci,. ,..,, ,'.'--. , o.lt":; f a*s f J 
'* 

erlU .15 i:r ,t
5037. Dari Urwah, dari Aisyah RA, dia berkata, "Nabi SAW

mendengar seorang laki-laki membaca di masjid, maka beliau

bersabda, 'Semoga Allah merahmatinya, sungguh dia telah

mengingatkanku ayat ini dan itu dari surah ini'."

Muhammad bin Ubaid bin Maimun menceritakan kepada kami,
Isa menceritakan kepada kami, dari Hisyam, 'Dan beliau bersaMa,

'Hilang dariku dari surah rri." Diriwayatkan juga oleh Ali bin Mushir
dan Abdah dari Hisyam.

lttl'-oi 't,i. e . , ,,it. ,r/ . ..t tctr, t.,;.a.jraL.t :\,'cJ l'*+ Jf d l*.b XJ-ra J. W; J**.. UJ.>

:UE "diJ,G ,f y.i'*ij]i i. rb ,r
i,Juift,t; G",AU*i#
.tkikrr;'uri;i|& 6tk,

1. ?- \.', t.
.1r rLa .i,t J-r i+
tk c?f i;i ii,r ij;
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' . 5038. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah RA,

dia berkata, "Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki membaca

suatu surah di malam hari, maka beliau bersabda, 'Semoga Allah

merahmatinya, sungguh dia telah mengingatkanku ayat ini dan itu,

taclinya aku dijadikan lupa dari surah ini dan itu'."

.t/ 

l-i' *' i,J1', a-ti iutt) -l' J /'
., !,t'

d:" Ut i6 ,i6 l' + U f.rt c-.i e
'-*'J'*j * "^f '-;,i ;"b+l

5039. Dari Abu Wa'il, dari Abdullah, dia berkata: Nabi SAW

bersabda, "Alangkah buruknya bagi salah seorang mereka

mengatakan, 'Aku lupa ayat begini dan begini', bahkan dia dijadikan

lupa."

Keter+ngan Hadits

(Bab lupa Al Qur'an, dan apakah dikntakan "Aku pula ayat ini
dan itu?"). Seakan-akan maksudnya larangan mengucapkan'Aku lupa

ayat ini dan itu' bukan karena ucapan ini semata, bahkan larangan

melakukan hal-hal yang membuat lupa sehingga seseorang

mengucapkan perkataan itu. Mungkin juga larangan dan pembolehan

ini dipahami dalam dua keadaan. Barangsiapa lupa karena sibuk

terhadap urusan agama seperti jihad, maka tidak mengapa mengatakan

seperti itu, sebab lupa tersebut bukan karena kurang perhatian

terhadap agama. Atas dasar ini dipahami hadits-hadits dari Nabi SAW

tentang penisbatan lupa terhadap dirinya sendiri. Sedangkan mereka

yang lupa dikarenakan sibuk terhadap urusan dunia -terutama bila
perkara itu sesuatu yang dilarang- maka tidak boleh menisbatkan lupa

pada dirinya, karena dia telah sengaja melakukan hal-hal yang

membuat lupa.
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ii,r "e r; ft .-# ,^teJjlL.,i,i,.1' J'it @anfirman Ailah, ,,Kami

akan membacakan kepadamu sehingga engkau tidak akan lupa

kecuali apa yang dikehendaki Allah"). lni adalah pandangan Imam

Bukhari yang memilih pendapat mayoritas bahwa kata laa padalafazh

'falaa tansa' berfungsi untuk menafikan. Maknanya, Allah tidak
mengabarkan bahwa beliau SAW tidak akan lupa terhadap apa yang

dibacakan Allah kepadanya. Namun, sebagian mengatakan kata laa di
sini bermakna larangan. Namun, pendapat pertama lebih banyak

diikuti para ulama.

Selanjutnya, mereka berbeda pendapat tentang pengecualian

dalam ayat ini. Al Farra' berkata, "lni untuk keberkahan dan tidak ada

padanya sesuatu yang dikecualikan." Sementara dari Al Hasan dan

Qatadah dikatakan, "Firman-Nya, 'Kecuali apa yang dikehendaki

Allah', yakni apa yang Dia tetapkan akan diangkat." Ibnu Abbas
berkata, "Kecuali apa yang dikehendaki Allah agar engkau lupa untuk
menjadi sunnah'. Dikatakan, dia lupa karena tabiat dasar manusia,
.tetapi Allah menjadikannya ingat sesaat kemudian. Dikatakan lagi,

makna 'falaa tansa', yakni engkau tidak akan meninggalkan
pengamalannya kecuali apa yang dikehendaki Allah untuk dihapus,

maka engkau pun meninggalkan pengamalannya.

'.ij) &) # io, .rl.a V,'V @abi sAW mendengar seorang

laki-laki). Yakni suara seorang laki-laki. Penjelasan tentang namanya

sudah disebutkan pada pembahasan tentang kesaksian.

ii-it ;y'H* tt3 3,ii g:it\1U grngsah dia tetah

mengingatkanku ayat ini dan itu dari surah ini). Saya belum

menemukan keterangan tentang surah yang dimaksud. Sungguh aneh

mereka yang mengatakan maksud perkataan itu adalah 2l ayat, sebab

Ibnu Abdul Hakam berkata tentang orang yang mengaku bahwa dia

memiliki tanggungan ini dan itu sebanyak 2l dirham. Ad-Dawudi
berkata, "Dia mengaku memiliki tanggungan 2 dirham, karena inilah
jumlah minimal yang ditunjukkan oleh lafazh itu." Dia juga berkata,
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"Jika dia mengatakan, 'Aku memiliki tanggungan sekian dirham'maka

tanggungannya adalah satu dirham."

Jalur kedua hadits ini diriwayatkan dari Muhammad bin Llbaid

bin Maimun, dari Isa, dari Hisyam. Isa yang dimaksud adalah Ibnu

Yunus bin Abi Ishaq.

",
Ll;ht*,'i Jt-!J l4U (Dari Hisyam, "Dan beliau bersabda, 'ia

hilang dariku...'). Yakni dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dai
Aisyah, seperti matan sebelumnya, tetapi diberi tambahan, "Hilang

dariku." Pada pembahasan tentang kesaksian telah disebutkan melalui

jalur ini, fi-ir, ili ii't 'u'L#Ltui 6 ti? s iis g.f sl rii I' r."*.i'Jvi'

(Beliau bersabda, "semoga Allah merahmatinya, sungguh dia telah

mengingatkanku ayat ini dan itu yang hilang dariku dari surah ini dan

itu").

l4V'a*: PUV As (Diriwayatkan juga oleh Ali bin

Mushir dan Abdah dari Hisyam). Demlklan yang disebutkan oleh

mayoritas. Abu Dzar meriwayatkan dari Al Kasymihani,

"Diriwayatkan juga oleh Ali bin Mishar dari Abdah", tetapi ini tidak

benar, sebab Abdah adalah kawan Ali bin Mushir, bukan gurunya.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Ali bin Mishar di akhir bab berikut,

gLa-:,i (ia hilang dariku),lalu beliau mengutip melalui Abdah -yakni

Ibnu Sulaiman- pada pembahasan tentang doa-doa seperti lafazh Ali
bin Mishar tanpa perbedaan.

t=;f 'C? goainyo aku dijadikan lupa kepadanya). Kalimat ini

menafsirkan kalimat 'hilang dariku'. Seakan-akan beliau bersabda,

"Hilang dariku karena lupa bukan disengaja." Dalam riwayat Ma'mar

dari Hisyam yang dikutip A1 Ismaiii, W L-tr (Aku lupa

kepadanya). Al Ismaili berkata, "Lupa yang terjadi pada Nabi SAW

terhadap Al Qur^an, ada dua macam; salah satunya lupa yang akan

beliau ingat sesaat kemudian, dan ini berdasarkan tabiat manusia, dan

ini pula yang diindikasikan sabda beliau SAW pada hadits Ibnu
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Mas'ud pada pembahasan tentang sujud sahwi, tS ;;i * g. t'i 6il

O"t; (sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian, aka lupa

seperti kalian tupa). Adapun yang kedua adalah Allah mengangkat

dari hatinya dengan maksud menghapuskan bacaannya. Inilah yang

disinyalir pengecualian dalam firrnan Allah, iitr ,r3 U lt ,.+ * *F
(Kami akan membacakan kepadamu sehingga engkau tidak akan lupa

kecuali apa yang dikehendaki Allah).

Dia berkata, "Mengenai bagian pertama bersifat sementara dan

sangat cepat hilang berdasarkan firman-Nya, i lj Filt g"i';;6t,

o:*)L;i (sesungguhnya Kami yang menurunkan Adz-Dzikr [Al

Qur'anJ dan Kami pula yang menjaganyal. Sedangkan bagian kedua

masuk pada firman Allah, q'ti'{t b'e:*,'6 (Ayat mana saia yang

Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya).

Yakni berdasarkan bacaan mereka yang memberi tanda 'dhammah'

pada huruf awal kata q Saya (Ibnu Hajar) katakan, penjelasan

bacaan ini dan mereka yang membacanya seperti itu, sudah

dipaparkan pada tafsir surah Al Baqarah.

Hadits ini menjadi hujjah bagi mereka yang mengatakan Nabi

SAW bisa saja lupa dalam perkara yang tidak berhubungan dengan

penyampaian secara mutlak. Demikian juga dalam perkara

penyampaian, tetapi dengan dua syarat. Pertama,lupa sesudah hal itu

disampaikan. Kedua,lupa yang tidak akan berlangsung terus menerus,

tetapi beliau akan ingat, baik dari dirinya sendiri maupun dari faktor

luar. Namun, apakah disyaratkan untuk ingat dengan segera ataukah

tidak? Dalam hal ini ada dua pendapat. Adapun sebelum disampaikan

maka mustahil baginya lupa sama sekali.

Sebagian ulama Ushul dan sekelompok pengikut aliran shufi

mengatakan bahwa beliau SAW tidak pernah lupa, tetapi yang terjadi

hanya lupa yang dimaksudkan untuk menjadi sunnah. Iyadh berkata,

"Tidak ada yang berkata seperti itu di kalangan ulama ushul fikih,
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kecuali Al Muzhaffah Al Isfiraini. Namun, ini adalah pendapat yang

1emah."

Hadits ini juga memuat keterangan yang membolehkan

mengeraskan suara membaca Al Qur'an di malam hari dalam masjid'

Begitu pula disukai mendoakan orang yang telah mendatangkan

kebaikan meski dia tidak sengaja melakukannya.

Para ulama salaf berbeda pendapat tentang lupa terhadap ayat-

ayat Al Qur'an. Sebagian menggolongkannya sebagai dosa besar' Abu

Ubaid meriwayatkan dari Adh-Dhahhak bin Muzahim -dengan jalur

mauquf- dia berkata, "Tidaklah seseorang mempelajari Al Qur'an,
kemudian lupa melainkan karena dosa yang dilakukannya, sebab

Allah berfirman dalam surah Asy-Syuur aa ayat 30, -t*i g'nS;.Ai Vt

plf '# \ Qon apa musibah yang menimpa kamu maka adalah

disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri). Sementara lupa

terhadap Al Qur'an merupakan musibah yang paling besar."

Kelompok ini berdalil dengan riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi dari

hadits Anas, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW , gil'"'i5 *'*?
'{*i C *)L4iif piit ub:*b'ptlqi'ti'Si (ditampakkan

kepadaku dosa-dosa umatku, maka alat tidak melihat dosa yang lebih

besar daripada surah Al Qur'an yang diberikan kepada seseorang

kemudian dia lupa). Namun sanad-nya lemah. Ibnu Abi Daud

meriwayatkan pula melalui jalur lain -muys!- serupa dengan itu.

Adapun lafazltnya, SfttrT'.ijt ,yV'U'nhsi (ebih besar daripada

penghafal Al Qur'an dan yang meninggalkannya)..Dari jalur Abu

Aliyah melalui jalur mauqrzldisebutkan, '#'oi 
i'ittt Pt O'riu€t

id",- :; ;, ib iU p iit'ir ',y}t Ar*i menganggap dosa yang paling

besar adalah seseorang mempelaiari Al Qur'an kemudian dia

rnelalaikannya hingga dia lupa kepadanya). Sanad-nya iayyid. Dari

trbnu Sirin -melalui sanad shahih- tentang orang yang lupa Al Qur'an,

"Mereka tidak menyukainya dan mengatakan tentangnya perkataan
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yang keras." Abu Daud meriwayatkan dari Sa'ad bin Ubadah,

dinisbatkan kepada Nabi SAW , i:iii 'u: ?ot ',4 y I ,:r4it i:ii V
(barangsiapa membaca Al Qur'an kemudian dia lupa niscaya dia

akan bertemu Allah dalam keadaan ajdzam). Dalam sanad-nya juga

terdapat pembicaraan. Di antara mereka yang berpendapat seperti ini
dari kalangan ulama madzhab Syafi'i adalah Abu Al Makarim. Dia
beralasan bahwa berpaling dari membaca Al Qur'an menyebabkan

lupa terhadapnya. Lupa ini menunjukkan kurang perhatian dan

meremehkannya.

Al Qurthubi berkata, "Barangsiapa menghafal Al Qur'an atau

sebagiannya sungguh ia telah meraih kedudukan yang lebih tinggi

daripada yang tidak menghafalnya. Jika dia merusak kedudukan

hingga menjauh darinya, maka sangat sesuai bila diberi ganjaran

seperti itu, karena meninggalkan interaksi dengan Al Qur'an berakibat

kembali kepada kebodohan. Sementara kembali kepada kebodohan

setelah berilmu adalah urusan sangat dahsyat." Ishaq bin Rahawaih

berkata, "Tidak disukai bagi seseorang yang telah berlalu 40 hari

tanpa membaca Al Qur'an." Kemudian dia menyebutkan hadits

Abdullah bin Mas'ud, "Sangat buruk bagi salah seorang mereka

mengatakan aku lupa ayat ini dan itu".

Para ulama berbeda pendapat tentang makna 'ajdzam' dalam

hadits itu. Dikatakan, maknanya adalah terpotong tangan, putus

hujjah, terputus untuk mendapatkan kebaikan, kosong tangan dari

kebaikan. Makna-makna ini tidak jauh berbeda. Dikatakan pula, dia

akan dibangkitkan dalam keadaan majdzum (berpenyakit belang)

dalam arti yang sebenarnya. Menguatkan hal ini bahwa dalam riwayat

Za'idah bin Qudamah yang kutip Abd bin Humaid disebutkan, "Allah
mendatangkannya pada hari kiamat dalam keadaan majdzum

(berpenyakit belang). "

Dalam hadits ini terdapat keterangan yang membolehkan

seseorang untuk mengatakan, "Aku menghilangkan ayat ini dari surah
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ini", jika hal itu dialaminya. Ibnu Abi Daud meriwayatkan dari Abu
Abdurrahman As-Sulami, dia berkata, "Jangan katakan, ,Aku

hilangkan ayat ini', tapi katakan, 'Aku telah lalai terhadap ayat ini'."
Ini adalah adab yang bagus, tetapi bukan suatu kewajiban.

27. Orangyang tidak Melarang untuk Mengatakan I'Surah Al
Baqarah serta Surah Ini dan Itu".

eElt r ju 
: Jsu:G\t :;; o-,i a

1.: c . -.'-."
C (*.\.i U iAt ir; ;\ u

5040. Dari Abu Mas'ud Al Anshari dia berkata, Nabi SAW
bersabda, "Dua ayat di akhir surah Al Baqarah, barangsiapa
membaca keduanya dalam satu malam, maka telah mencukupinya,,.

'zzc z c /e i, / c. o.lr. sc t-,ct ..o i ',-1 I ol,
1A *-A J )-r-*!t *y ,_f *)t ue 6)-p Get :jl3 qVlr ;

, ,' ' .t c:ir; ,..t-bAt ;'# (,; ,:i:" "Gr6t 
*.- ; #')t *:

it )hrC Ggts'Atrl;'r;.p i #; ?q'q-
t' :li j b:JF- e tip i:tA'A-,;, *', * \t,*

,'"-s'ai ,*'t 1Ji, ii' *& ;r' J;r r*i;i ,Js \'V'eW
;r|;t *^ cf;i t *, *?rt ** y, J;rLy aq ,:c-:.k

tt;i'*:, *e ?,, & it );, ;t,r'.-IUi':t:,; 4tJ I J /-

,&3*itt"t:"U
.itk zn
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',Situ- 
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5041. Dari Az-Zthi, dia berkata: Urwah bin Az-Zubair

mengabarkan kepadaku, dari hadits Al Miswar bin Makhramah dan

Abdurrahman bin Abd Al Qari', bahwa keduanya mendengar Umar

bin Khaththab berkata, "Aku mendengar Hisyam bin Hakim bin
Hizam membaca surah Al Furqaan pada masa Rasulullah SAW. Aku
memperhatikan bacaannya ternyata dia membaca menurut huruf-huruf
yang sangat banyak yang belum dibacakan kepadaku oleh Rasulullah

SAW. Hampir-hampir aku melompat untuk memukulnya dalam

shalat. Aku menunggunya hingga salam, lalu aku mengalunginya

dengan kain. Aku berkata, 'Siapa yang membacakan kepadamu surah

yang aku dengar engkau baca?' Dia berkata, 'Ia dibacakan kepadaku

oleh Rasulullah SAW'. Aku berkata kepadanya, 'Engkau dusta, demi

Allah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah membacakan kepadaku

surah yang aku dengar engaku baca'. Aku berangkat membawanya

kepada Rasulullah SAW sambil menuntunnya. Aku berkata, 'Wahai

Rasulullah, aku dengar orang ini membaca surah Al Furqaan menurut

huruf-huruf yang belum engkau bacakan kepadaku, dan sungguh

engkau membacakan kepadaku surah Al Furqaan'. Beliau bersabda,

'Wahai Hisyam, bacalah surah itu'. Dia membacanya sesuai bacaan

yang aku dengar darinya'. Rasulullah SAW bersabda, 'Demikian
diturunknn'. Kemudian beliau bersabda, 'Bacalah wahai Umar'. Aku
pun membacakan kepadanya bacaan yang dibacakannya kepadaku'.

Rasulullah SAW bersabda, 'Demikian diturunkan'. Kemudian
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Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Al Qur'an diturunkan

dalam tujuh huruf, bacalah apa yang mudah darinya.

);ILi;it-* dt*,Uu akc * *ri'*;i|b / lq *
rk'rrk ot\i ui ilr iL';.,Jw FLrtrr g6Grs'{':

)kj'k|ri"oql'*"^,1
5042. Dari Hisyam, dari bapaknya, dai Aisyah RA, dia berkata,

"Nabi SAW mendengar seorang qari' membaca pada malam hari di

masjid. Beliau bersabda, 'Semoga Allah merahmatinya, sungguh dia

telah mengingatknnku surah ini dan itu yang aku lupa dari surah ini
dan itu'."

Keterangan:

(Bab orang yang tidak melarang untuk mengatakan, 'Surah Al
Baqarah serta surah ini dan itu'.). Imam Bukhari hendak

mengisyaratkan bantahan terhadap mereka yang tidak menyukai hal

ini dan berkata, "Tidak boleh dikatakan selain, 'surah yang disebutkan

begini'." Pada pembahasan haji telah disebutkan dari Al A'masy

bahwa dia mendengar Al Hajjaj bin Yusuf di atas mimbar berkata,

"Surah yang disebutkan begini", lalu Al A'masy membantahnya

dengan mengemukakan hadits Abu Mas'ud. Iyadh berkata, "Hadits

Abu Mas'ud menjadi hujjah yang membolehkan mengatakan'Surah Al
Baqarah dan sepertinya'."

Para ulama berbeda mengenai masalah ini. Sebagian

membolehkan dan sebagian tidak menyukai. Kelompok yang tidak

menyukai berkata "Hendaklah dikatakan, 'surah yang disebutkan Al
Baqaratr di dalamnya'." Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam pembahasan

melempar jumrah pada pembahasan tentang haji telah disebutkan

ba?rwa Ibrahim An-Nakha'i mengingkari perkataan Al Hajjaj, "Jangan
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kamu mengatakan 'surah Al Baqarah'." Sementara dalam riwayat

Muslim disebutkan bahwa ia adalah sunnah. Kemudian disebutkan

hadits Ibnu Mas'ud.

Hujjah yang lebih kuat adalah apa yang diriwayatkan Imam

Bukhari dari Nabi SAW. Sehubungan dengan masalah ini telah

dinukil sejumlah hadits shahih dai lafazh beliau SAW. An-Nawawi

berkata di kitab Al Adzkar, "Boleh dikatakan surah Al Baqarah

-hingga 
beliau berkata- dan surah Al Ankabut, demikian juga yang

lainnya, tidak ada perkara makruh dalam hal itu. Sebagian salaf

mengatakan hal itu tidak disukai. Namun yang benar pendapat

pertama dan jrrgu merupakan pandangan jumhur. Hadits-hadits

Rasulullah SAW tentang hal ini sangat banyak. Demikian juga dari

sahabat dan generasi sesudah mereka."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, di sana terdapat juga riwayat yang

mendukung pendapat sebagian ulama, seperti disinyalir_h*,}1-
Nawawi, yaitu hadits Anas, dari Nabi SAW, 6j'J- lJirrtt\? l3Jli, t

tt t to
t'l!;'ot,-;i;t el.i4 ,tAri't| l) o(k )-t (Jangan kamu mengatakan

surah Al Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, dan demikian pula

Al Qur'an seluruhnya). Hadits ini diriwayatkan Abu Al Husain bin

Qani' dalam kitabnya Al Fawa'id dan Ath-Thabrani di kitab l/
Ausath. Dalam sanad-nya terdapat ubais bin Maimun Al Athar,

seorang periwayat yang lemah. Ibnu Al Jauzi menyebutkannya dalam

kitab Al Maudhu'at dan menukil perkataan Imam Ahmad, "Haditsnya

munkar."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pada bab "Penlrusunan Al Qur'an"
telah disebutkan hadits Yazid, Al Farisi dari Ibnu Abbas bahwa Nabi

SAW biasa berkata, "Tempatkanlah ia di surah yang di dalamnya

disebutkan seperti ini." Ibnu Katsir berkata dalam kitab tafsirnya,

"Tidak diragukan lagi yang demikian itu lebih berhati-hati, tetapi ada

ijma' yang membolehkannya dalam mushhaf-mushhaf maupun tafsir-

tafsir." Saya (Ibnu Hajar) katakan, kehatian-hatian yang disebutkan ini
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diikuti sekelompok ahli tafsir, di antara mereka Abu Muhammad bin
Abi Hatim, dan dari kalangan ulama salaf Al Kalbi serta Abdurrazzaq.
Al Qurthubi menukilnya dalam tafsirnya dari Al Hakim At-Tirmidzi
bahwa termasuk kehormatan Al Qur'an hendaknya tidak dikatakan
"surah ini". Namun, Al Qurthubi memberi sanggahan bahwa hadits
Abu Mas'ud bertentangan dengannya, tetapi mungkin dikatakan tidak
ada pertentangan selama masih dapat dikompromikan, maka hadits
Abu Mas'ud dan yang sepertinya menunjukkan bolehnya hal itu.
Adapun hadits Anas -jika akurat- dipahami sebagai anjuran kepada
yang lebih utama.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan pada bab ini tiga hadits
untuk mendukung judul bab yang disebutkannya. pertama, hadits Abu
Mas'ud tentang dua ayat di akhir surah Al Baqarah yang telah
disebutkan. Kedua, hadits Umar "Aku mendengar Hisyam bin Hakim
membaca surah Al Furqaan" yang telah dipaparkan pada bab "Al
Qur'an Diturunkan Dalam Tujuh Huruf." Ketiga, hadits Aisyah yang
disebutkan pada bab sebelumnya.

28. Tartil dalam Membaca AI Qur'an

/61 ,rb [i:;a.iv;] fr'-ir> Lfu Wt ;sT';)t',#s, dG, l5')
j-;t'Jti J:; b; W.,ilt ti? U3i i:fJ_ L4 (#,i

.;aL; iu's :;L
Dan firman Allah, "Bacalah Al Qur'an dengan tartfl lperlahan-

lahan)." Dan firman Allah ta'ala, "Dan Al eur,an itu telah Kami
turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya
perlahan-lahan kepada manusia." Dan apa yang tidak disukai untuk
dilantunkan seperti melantunkan sya'ir. Fiihaa yufraqu artinya
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padanya dipisah-pisah. Ibnu Abbas berkata, "Faraqnaahu artrnya

kami memisah-misahkannya. "

Li; ,"y; iw ,.lr * ,b eso 'iu 
.i,r * c J.rt ,si *

;, ,;ir;ilr \x- ,s (t ,.ljilt 'd tk ,iw ,L'rgt J*;lt
/ a 

^ 
t t - . t o / / 4 z lo ) z

' .r ' . -' Id* .f)*?" *'at'"n\ott dtiSTt'*t
tio ,.: r. ,t'.riro '-, t 1.o.,-

'f- 9t ,l ,ts-r1 )'e'catr ,l o-l-r oP

5043. Dari Abu Wa'il, dari Abdullah dia berkata, "Kami pergi

kepada Abdullah, maka seorang laki-laki berkata, 'Tadi malam aku

membaca Al Mufashshal'. Dia berkata, 'Melantunkan seperti

melantunkan sya'ir? Sungguh kami telah mendengar bacaan, dan

sungguh aku menghafal pasangan-pasangan yang biasa dibaca Nabi

SAW, delapan belas surah daripada Al Mufashshal, dan dua surah dari

keluarga Haa Miim'."

yr!'-*l>,lt et#\t *, f* qt f ,3 i *t
i ; $t':r :i i' * y' i -1, ok ;,'i,.iy,W le;*l.

at--s'), ili'":;+ qruj ifJ, y !)';; L ttK,,,, ;!U,';
'!';3x> 

' <i;Sr,iU-if 'r; 'o 
Cair hr 

'iie'4"fi

; ^;:;"oi ,;LiS iui, irL, q:'bt ca ffi.'da4 ,*
tr)bblir'eei h{ii s$ 6i, €: .:tG s$ ^t';i !:b
,1t?i ;; i(t sy os ) :Js .J4 '4'of W 1l ls 1iirL

.hti,,.jrr iG'6;t;t;
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5044. Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas RA, tentang firman
Allah, 'Jangan engkau menggerakkan lisanmu membacanya untuk
cepat-cepat menguasainya, beliau berkata, "Biasanya Rasulullah
SAW apabila Jibril turun kepadanya membawa wahyu, maka beliau
menggerakkan lisan dan kedua bibirnya, hal itu menjadi berat

baginya, dan biasa diketahui padanya, maka Allah menurunkan ayat
pada surah 'laa uqsimu biyaumil qiyamah', 'Janganlah engkau

menggerakkan lisanmu membacanya untuk cepat-cepat
menguasainya, sesungguhnya tanggungan Kami mengumpulkannya

dan membacakannya'. Sesungguhnya atas kami mengumpulkannya di
dadamu dan membacakannya. 'Apabila kami telah membacakannya
maka itulah bacaannya'. Apabila kami menurunkannya, maka
dengarkan penuh perhatian. 'Kemudian tanggungan Kami
menjelaskannya'. Dia berkata, 'Atas kami untuk menjelaskannya
dengan lisanmu'." Dia berkata, "Biasanya apabila Jibril datang
kepadanya, maka beliau menundukkan kepala. Apabila telah pergi
beliau pun membacakannya seperti dijanjikan Allah kepadanya."

Keterangan Hadits:

(Bab tartil dalam membaca Al Qur'an). Yakni memperjelas
bunyi huruf-hurufrrya dan membacanya dengan perlahan, agar lebih
memahami maknanya.

W.'; t:i7r ,fiti jW {}| lOanfirman Allah, ,,Bacatah At eur'an
dengan tartil"). Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan kepada
penjelasan ulama salaf dalam menafsirkannya. Ath-Thabari mengutip

dengan sanad yang shahih dart Mujahid tentang firman Allah, ,F:i
)',;:; iri;jir (dan bacalah Al eur'an dengan tartil), dia berkata,

"Sebagiannya setelatr sebagran yang lain dengan perlahan." Dari

Qatadah, dia berkata, "Memperj elas dengan sej elas-j elasnya. " Perintah
tentang itu jika tidak berindikasi wajib, pasti mustaiab (disukai).
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,FJ ,{" /gt dn f1grc:; Jr'-i', Lti (Danfirman Ailah, ,, Dan

Al Qur'an itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsut'.War

kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia"). Akan

di sebutkan penj elasannya.

.;i-.lr '4'"-4-'oi f66'1 (Dan apa yang tidak disukai untuk

dilantunkan seperti melantunkan sya'ir). Seakan-akan Imam Bukhari

mengisyaratkan bahwa disukainya membaca dengan tartil tidak

berkonsekuensi bahwa membacanya dengan cepat adalah makruh

(tidak disukai). Bahkan yang tidak disukai adalah membacanya

dengan cepat yang berlebihan sehingga kebanyakan hurufnya tidak
jelas atau tidak keluar dari tempat semestinya (makhrajnya). Pada bab

ini Imam Bukhari menyebutkan pengingkaran Ibnu Mas'ud kepada

seseorang yang membaca sebagaimana melantunkan sya'ir. Dalil yang

membolehkan membaca dengan cepat adalah keterangan yang telah

disebutkan pada pembahasan tentang cerita para nabi dari hadits Abu
Hurairah, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, .li;-ilr 53$ sib',-ii,
e;;bt Jp liyr' ',y ert L';5 itl* Jti;-;st6 @mudahkan At eur'an

kepada Daud, maka beliau memerintahkan hewan tunggangannya

disiapkan, lalu beliau selesai membacanya sebelum selesai

disiapkan).

#- A,A ffufraqu artinya dip is ah-pis ah). lni adalah penafsiran

Abu Ubaidah.

iif. i 6UJ-i ,t+ii' jri (bnu Abbas berkata, ,,Faraqnaahu

artinya kami memisah-misahkannya"). Pemyataan ini dinukil Ibnu

Juraij melalui sanad yang maushul dai Ali bin Abi Thalhatr darinya.

Dalam riwayat Abu Ubaid dari jalur Mujahid dikatakan, seorang laki-
laki bertanya kepadanya tentang seseorang yang membaca Al Baqarah

dan Aali Imraan, dan seseorang yang membaca Al Baqarah saja, lama

berdiri keduanya sama, ruku' keduanya sama, dan sujud keduanya

sama. Beliau menjawab, "Orang yang membaca Al Baqarah saja lebih
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utama." Kemudian beliau membaca ayat, u$ ,r$t ,P ll;"Jlelj A'j1

5r
Dari jalur Abu Hamzah disebutkan, "Aku berkata kepada Ibnu

Abbas, 'Sesungguhnya aku sangat cepat membaca, dan aku membaca
Al Qur'an pada tiga malam'. Dia berkato, 'Aku membaca Al Baqarah
dengan tartil dan perenungan leibh baik daripada aku membaca seperti
yang engkau katakan'." Ibnu Abi Daud menukil melalui jalur lain dari
Abu Hamzah, "Aku berkata kepada Ibnu Abbas, 'Sesungguhnya aku
adalah orang yang cepat membaca. Aku membaca Al eur'an dalam
satu malam'. Ibnu Abbas berkata, 'Aku membaca surah tertentu lebih
aku sukai. Jika engkau harus melakukan seperti itu maka bacalah
dengan bacaan yang didengar kedua telingamu dan dipahami hatimu'."
Namun, pandangan yang benar bahwa masing-masing bacaan cepat
dan tartil memiliki sisi keutamaan, selama bacaan cepat itu tidak
mengurangi huruf, harakat, maupun tanda mati yang wajib. Tidak ada
halangan bila salah satu dari keduanya lebih utama dan bisa juga
memiliki derajat yang sama, sebab orang yang membaca tartil dan
mencermati sama seperti orang yang bersedekah dengan sebutir intan
mahal. Sedangkan orang yang membaca dengan cepat seperti orang
yang mensedekatrkan beberapa batu mulia yang nilainya sama dengan
satu intan. Terkadang nilai satu intan itu lebih tinggi daripada
beberapa batu mulia, dan terkadang sebaliknya.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan pada bab ini dua hadits.
salah satunya adalah hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan melalui
Abu An-Nu'man, dari Mahdi bin Maimun, dari Washil, dari Abu
Wa'il. Washil yang dimaksud adalah Ibnu Hayyan Al Ahdab Al Kufi.
Hal ini disebutkan secara tegas dalam riwayat Al Ismaili. Khalaf
mengklaim di kitab Al Athrafbahwa dia adalah washil, mantan budak
Abu uyainah bin Al Muhallab. Mereka menganggapnya keliru dalam
hal itu karena mantan budak Abu Uyainatr berasal dari Bashratr dan
riwayatnya berasal dari para ulama Bashrah. Dia tidak memiliki
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riwayat dari ulama-ulama Kufah. Sedangkan Washil (guru Imam

Bukhari di tempat ini) berasal dari Kufah
'JL;JJ'-i; 

,y;',Sui l';p * vii i6 ar * * f1: ,lrt ,f
(Dari Abu Wa'il, dari Abdullah dia berkata, kami pergi kepada

Abdullah, seorang laki-laki berkata aku membaca Al Mufashshal).

Abdullah yang kedua adalah Ibnu Mas'ud. Demikianlah Imam

Bukhari mengutipnya secara ringkas. Muslim meriwayatkan melalui
jalur yang dikutip Imam Bukhari, lalu di bagian awalnya diberi

tambahan, iri6 vgt, riij ir;rrijr qb 6:r;.6y- yr-.- i/. iirt ,r., ,rb rl\i
q),*'i tty ui;ii r ltieu rf ,Ui6i ti-1dr *?'e4ii y{iurvi*i t)

'"? iui'otk '*rgt'Jj,,tiir 'oiji ,71at',y ;l.1ivi'eil1 * ?l )-u|P ,j,6
]!,:,JI'XS t'ta:itt (Suatu hari kami berangkat menemui lbnu Mas,ud

setelah melakukan shalatt Shubuh. Kami memberi salam di pintu, lalu
dia memberi izin kepada kami. Kami tinggal di pintu beberapa saat,

lalu keluarlah seorang perempuan dan berkata, "Tidakkah kamu mau

masuk?" Kami pun masuk dan ternyata dia sedang duduk bertasbih.

Dia bertanya, "Apa yang menghalangi kamu masuk sementara aku

sudah mengizinkan kepada kamu?" Kami berkata, "Kami mengira

sebagian penghuni rumah masih tidur." Dia berkata, "Kamu menduga

keluarga Ummu Abd lalai?" Seorang taki-laki dari rombongan knmi
berkata, "Aku membaca semua Al Mufashshal tadi malam." Abdullah
berkata, "Melantunkan seperti melantunkan sya'ir?"). Imam Ahmad
meriwayatkan dari jalur Al Aswad bin Yazid, dari Abdullah bin
Mas'ud, seorang laki-laki datang kepadanya dan berkata, "Aku
membaca Al Mufashshal dalam satu rakaat." Dia berkata, "Bahkan
engkau telah melantunkannya seperti melantunkan sya'ir dan menebar

kurma." Laki-laki yang membaca itu adalah Nahik bin Sinan seperti

diriwayatkan Muslim dari Manshur dari Abu Wa'il, sehubungan

hadits di atas.
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Kata "hadzdzan" dikomentari Al Khaththabi, "Artinya membaca

dengan cepat tanpa memperhatikan maknanya sebagaimana

melantunkan sya'ir. Asal makna hadzdza adalah mendorong." Dalam

riwayal Said bin Manshur dari Yasar dari Abu Walil dari Abdullah

bahwa beliau berkata pada kisah ini, "Hanya saja ia dipisah-pisahkan

agar kamu memisah-misahkannya. "

i:;* 
u1-63 

(Delapan belas). Pada bab "Penyusunan Al Qur'an"

sudah disebutkan dari Al A'masy, dari Syaqiq dengan lafazh, "Dua
puluh surah dari awal Al Mufashshal." Kedua versi ini

dikompromikan bahwa penyebutan delapan belas tidak memasukkan

surah Ad-Dukhaan dan yang bersamanya. Sedangkan penggunaan

nama 'Al Mufashshal' kepada semuanya dalam konteks taghlib
(dominasi sesuatu atas yang lain), karena Ad-Dukhaan tidak termasuk

Al Mufashshal menurut pendapat yang kuat. Mungkin juga susunan

mushhaf Ibnu Mas'ud tidak sama dengan susunan mushhaf iainnya,

karena di akhir riwayat Ma'mar menurut susunan mushhaf Ibnu

Mas'ud akhir surah-surah mufashshal adalah Ad-Dukhaan dan'Amma.

Untuk itu, pernyataan itu bukan dalam konteks taghlib.

,r- iT 
';y (Daripada keluarga haa miim). Yakni surah-surah yang

dimulai dengan huruf 'haa miim'. Dikatakan, maksudnya adalah 'haa

miim' itu sendiri, seperti dalam hadits Abu Musa bahwa dia diberi

seruling daripada seruling-seruling keluarga Daud. Maksud "keluarga

Daud" adalah Daud AS sendiri. Ia sama seperti firman Allah, Si tyii
s.rtijlt "J3i O'Jb? (masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab

yangsangat keras). Namun, pernyataan ini disanggah Ibnu At-Tin
bahwa dalilnya menyelisihi penakwilannya. Dia berkata, "Dalilnya itu
hanya dapat sempuma jika yang masuk dalam adzab yangsangat keras

adalah Filaun sendiri. "

Al Karmani berkata, "Kalau bukan karena huruf ini disebutkan

dalam kitab secara terpisatr, yakni 'aali' tersendiri dan 'haa mim'

tersendiri pula, maka mungkin dikatakan 'alif dan laam' itu untuk
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menunjukkan jenis. Seharusnya adalah, 6r:y;it i i'jy': (Dan dua

surah daripada jenis haa miim)." Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat

itu tidak juga menyebutkan kata 'dan'. Hanya saja dalam riu.ayat Al
A'masy disebutkan, nar}-;it;-'6:pI Oang terakhir dari al

hawamiim). Hal ini menguatkan kemungkinan yang disebutkan.

Ad-Dawudi mengemukakan pendapat yang ganjil. Dia berkata.

"kalimat 'dari keluarga haa miim' berasal dari perkataan Abu R'a'il,
karena awal Al Mufashshal dalam mushhaf Ibnu Mas'ud adalah

dimulai dari surah Al Jaatsiyah." Sanggahan ini dapat mengenai

sasaran sekiranya susunan mushhaf Ibnu Mas'ud sama seperti susunan

mushhaf Utsman. Namun, kenyataannya tidakdemikian, karena

susunan surah-surah dalam mushhaf Ibnu Mas'ud berbeda dengan

susunan mushhaf Utsman. Barangkali ini masuk di dalamnya dan awal
Al Mufashshal dalam mushhafnya adalah Al Jaatsiyah, dan Ad-
Dukhaan setelah Al Jaatsiyah. An-Nawawi memberi jawaban bahwa
yang dimaksud dua puluh adalah dari awal Al Mufashshal. Dia
berkata, "Maksudnya adalah kebanyakan daripada dua puluh."

Hadits kedua adalah hadits Ibnu Abbas tentang turunnya firman
Allah, "Jangan engkau menggerakkan lisanmu untuk cepat-cepat
menguasainya" yang telah dijelaskan pada tafsir surah Al Qiyaamah.
Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Qutaibah bin Sa'id, dari
Jarir, dari Musa bin Abi Aisyah, dari Sa'id bin Jubair. Jarir yang

dimaksud adalah Ibnu Abdul Hamid, berbeda dengan yang di bab

sesudahnya.

Kalimat "Beliau biasa menggerakkan lisan dan kedua bibirnya",
demikian yang dinukil mayoritas. Adapun penjelasannya telah
dipaparkan pada pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu.

Dalam riwayat Al Mustamli di tempat ini disebutkan, '!ir.,i-',y O(i
(Dan beliau termasuk yang menggerakkan) sehingga menjadi jelas

bahwa kata 'min' menunjukkan sebagian dan 'man' sebagai kata
sambung.
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Hubungan hadits dengan judul bab terdapat pada larangan untuk
cepat-cepat membaca, sebab hal ini berkonsekuensi anjuran membaca

perlahan dan itulah inti daripada tartil. Berkenaan dengan masalah ini
dinukil pula dari Hafshah ummul mukminin yang diriwayatkan Imam

Muslim. Disela-sela hadits itu disebutkan, ,ri; s * At ;S ult ,tS

$j'*i'c'J'*i {k &ijrtt $j- qioronya Nabi SAW membaca

surah dengan tartil hingga lebih panjang daripada surah yang lebih

panjang dari surah yang dibacanya). Kemudian disebutkan juga di
akhir pembahasan tentang peperangan dari hadits Alqamah bahwa dia

membaca kepada Ibnu Mas'ud, maka beliau berkata, "Bacalah dengan

tartil, ayah dan ibuku tebusan bagimu, sesungguhnya ia adalah hiasan

Al Qur'an." Tambahan ini tercantum dalam riwayat Abu Nu'aim di
kitab Al Mustakhraj dan dikutip Ibnu Abi Daud.

29. Memanjangkan Bacaan

*i#\t

5045. Dari Qatadah dia berkata, aku bertanya kepada Anas bin
Malik tentang bacaan Nabi SAW, maka dia berkata, "Beliau
memanjangkannya."

lt,, .o'o.
-t^:-2 c;^--Jt

e 4t;ir; ,r *t6;.;i';L :Jtiitts ip
.k '*" at{ :J6

.f:)",
5046. Dari Qatadah dia

biasanya bacaan Nabi SAW?"
ditanya, "Bagaimana

"Biasanya bacaannya

berkata, Anas

Dia menjawab,
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panjang." Kemudian beliau membaca'bismillaahirrahmaanirrahiim',

beli au memanj angkan' bismill aah', memanjangkan' ar-rafumaan', dan

memanj angkan' or-rahiim' ."

Keterangan Hadits:

(Bab memanjangkan bacaan). Tanda mad (panjang) dalam

bacaan Al Qur'an ada dua macam. Pertama, mad asli, yaitu

memanjangkan huruf yang sesudahnya terdapat 'alif atau'waw' atalt

'ya". Kedua, mad tidak asli, yaitu jika huruf-huruf tadi diiringi oleh

huruf 'hamzall. Kemudian bagian ini terbagi lagi kepada dua macam.

Pertama, muttashil, yaitu huruf hamzah tersebut berada dalam satu

kata. Kedua, munfashil, yaibt huruf hamzah tersebut berada pada

kalimat yang lain. Bagian pertama diberikan padanya'alif, 'waw', dan

'ya' secara wajar tanpa tambahan. Sedangkan kedua ditambahkan pada

panjang 'alif, 'waw', dan 'ya' sesuai ketenfuannya tanpa berlebihan.

Madzhab paling netral adalah memanjangkan setiap huruf tersebut dua

kali lipat daripada panjang awalnya, dan bisa saja dilebihkan sedikit.

Jika berlebihan maka tidak lagi terpuji. Adapun yang dimaksudkan
judul bab ini adalah bagian pertama.

Imam Bukhari mengutip riwayat kedua di bab ini dari Amr bin
Ashim, dari Hammam, dari Qatadah, dari Anas. Pada sebagian naskah

disebutkan Amr bin Hafsh, tetapi hal itu keliru.

"Fi Si' 6Anas drtanya). Para riwayat pertama timbul dugaan

bahwa yang bertanya adalah Qatadah, periwayat hadits itu. Sedangkan

lafazh pada riwayat pertama, "Beliau biasa memanjangkannya",

dijelaskan pada riwayat kedu4 yaitu beliau memanjangkan

bismillaah'... yakni memanjangkan huruf 'lam' pada kata Allaah,

memanjangkan huruf 'mim' pada kata 'ar-rahmaan', dan

memanjangkan huruf 'ha" pada kata 'ar-rafuiim'. Sedangkan

perkataannya pada riwayat pertam4l "Biasanya ponjang", yakni

' Yang benar riwayat kedua.
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bacaannya sedikit panjang. Dalam riwayat Abu Nu'aim dari Abu An-
Nu'man dari Jarir bin Hazim sehubungan dengan riwayat ini
disebutkan, "Beliau biasa memanjangkan suara dengan benar-benar
dipanjangkan." Demikian diriwayatkan Al Ismaili melalui tiga jalur
lain dari Jarir bin Hazim. Demikian pula dikutip Ibnu Abi Daud dari
jalur lain dari Jarir. Lalu dalam salah satu riwayatnya disebutkan,
"Beliau biasa memanjangkan bacaannya." Dia memberi informasi
bahwa hadits ini tidak diriwayatkan dari eatadah, kecuali oleh Jarir
bin Hazim dan Hammam bin Yahya.

Perkataannya pada riwayat kedua, 1, fu, 
o"L- 

1M"*onjangkdn

bismillaah), demikian tercantum dua huruf Da'. Seakan beliau
mengutip 'bismillaah' seperti mengutip ,ar-rahmaan, pada
perkataannya, *'jalj utuu menjadikannya sebagai satu kata.

Dalam riwayat Abu Nu'aim dari Al Hasan Al Hilwani dari Amr bin
Ashim (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) disebutkan, ,5rr &.W
e")t',,;;"1 ,i;}t 

t&-, 
@"*onjangkan bismil|aah, memanjangkan ar-

rahmaan, dan memanjangkan ar-rahiim), tanpa disertai huruf ba'
pada ketiganya. Ibnu Abi Daud meriwayatkan dari ya'qub bin Ishaq
dari Amr bin Ashim, dari Hammam dan Jarir, keduanya dari eatadah,

t't+t ti"lr ar i-- ,1, 
i '; (memaniangkan

bismillaahirrahmaaniruahiim), yakni mencantumkan huruf ba' pada
awalnya saja, dan juga menambahkan 'Jarir' dalam sanad-nyabersama
Hammam pada riwayat Amr bin Ashim.

Ibnu Abi Daud mengutip dari jalur Quthbah bin Malik, U.;
"ri 3+icp e )-,;it t\p o p'ert pi*r; h' & !, 1?j
itJr{(aku mendengar Rasulullah SAW membaca pada shalat fajar

surah Qaof lalu melewati huruf ini, 'lahaa thal,un nadhiid,, beliau
memanjangkan kata 'nadhiid').Ia merupakan pendukung yang bagus
bagi hadits Anas. Adapun pokoknya terdapat dalam riwayat Muslim,
At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i, dari hadits euthbah sendiri.
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Catatan

Sebagian ulama berdalil dengan hadits ini bahwa Nabi SAW
biasa membaca 'bismillaahirrahmaanirrahiim' dalam shalat.

Maksudnya, hendak dipertentangkan dengan hadits Anas yang dikutip
Imam Muslim bahwa Nabi SAW tidak membacanya dalam shalat.

Namun, berdalil dengan hadits ini untuk maksud tersebut perlu
ditinjau kembali. Saya telah menjelaskan hal ini dalam catatan saya

terhadap kitab Ulum Al Hadits karya Ibnu Shalah. Kesimpulannya,

pernyataan bahwa beliau SAW membaca 'basmalah' sambil

memanjangkan suaranya tidak berkonsekuensi dia membaca

'basmalah' di awal Al Faatilah pada setiap rakaat, sebab ia hanya

disebutkan sebagai permisalan, maka tidak menetapkan basmalah'.

30. At-Tarji'

?nt F; Ut .;f, ,iu ,F, i' r+ q- :Jtt u,it ,rj ,f
:, t l,'-...r, ) <z .' it 

t "'
{:-rt-*- -*)* yet-#':i- *t'b fjtA&,*

!o..t.t, l.'-, 1.4i'e';'ri 17" 4 ;ir; *t -;;;'u'ti- *t
5047. Dari Abu Iyas dia berkata, aku mendengar Abdullah bin

Mughaffal berkata, "Aku melihat Nabi SAW membaca dan beliau
berada di atas unta betinanya -atau untanya- dan unta itu berjalan
membawanya, sementara beliau membaca suratr Al Fath -atau

sebagian surah Al Fath- dengan bacaan yang lembut, dan beliau
membaca sambil melakukan tarji'."

Keterangan:

(Bab At-Tarji'), yaitu tempo bacaan yang saling berdekatan
(cepat). Asalnya adalah tardid (mengulang). Tarji'pada suara artinya
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mempermainkan suara di tenggorokan. Hal ini ditafsirkan pada hadits
Abdullah bin Al Mughaffal di kitab At-Tauhid dengan lafazh,
"Aaa'a." Mereka berkata, "Hal ini mengandung dua kemungkinan.
Pertama, teq'adi karena gerakan unta. Kedua, beliau memanjangkan
bacaan panjang pada tempatnya dan terjadilah suara tersebut.
Kemungkinan kedua ini tampaknya lebih sesuai dengan redaksi
hadits, sebab pada sebagian jalurnya disebutkan, "Kalau tidak
khawatir orang-orang akan berkumpul, niscaya aku akan membacakan
padamu dengan irama seperti itu."

Bacaan dengan cara tarji'dinukil pula pada beberapa tempat. At-
Tirmidzi meriwayatkan di kitab Asy-Syama'il An-Nasa'i, Ibnu Majah,
dan Ibnu Abi Daud -dan ini adalah redaksi riwayatnya- disebutkan,
"Aku pemah mendengar suara Nabi SAW dan beliau membaca
sedangkan aku berbaring di atas tempat tidurku, beliau melakukan
tarji' membaca Al Qur'an." Adapun yang tampak bahwa bacaan tarji,
memiliki kadar yang lebih daripada tartil. Dalam riwayat Ibnu Abi
Daud dari Abu Ishaq dari Alqamah, dia berkata, "Aku tidur bersama
Abdullah bin Mas'ud di tempat tinggalnya. Dia pun tidur ralu bangun.
Dia pun membaca bacaan seseorang di masjid lingkungannya, tidak
mengeraskan suara namun terdengar oleh orang di sekitarnya, beliau
membaca dengan tartil tanpa tarji,."

Syaikh Abu Muhammad bin Abi Jamrah berkata, ,'Malrra tarji,
adalah membaguskan bacaan, bukan menurut irama nyanyian, karena
bacaan yang serupa irama nyanyian menghilangkan khusyu' yang
menjadi tujuan membaca Al Qur'an." Dia berkata pula, "Dalam hadits
ini terdapat keterangan bahwa Nabi sAw senantiasa beribadah,
dimana saat menunggang hewan pun beliau tidak meninggalkan
membaca Al Qur'an, kemudian sikapnya mengeraskan bacaan
memberi petunjuk bahwa menge{akan ibada}r terang-terangan
disebagian tempat lebih utama daripada menyembunyikannya, yaitu
pada saat mengajar, mengingatkan orang lalai, dan sepertinya.
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31. Memperbagus Suara saat Membaca Al Qur'an

2t

€) L-f Y

-_ ,.1l.ra

.;'tr; Sl yt, ,y t1;6'-t

5048. Dari Buraid bin Abdullah bin Abu Burdah, dari kakeknya
Abu Burdah, dari Abu Musa RA, "Sesungguhnya Nabi SAW bersabda
kepadanya, 'Wahai Abu Musa, sungguh engkau diberi seruling
daripada seruling-seruling keluarga Daud'.',

Keterangan Hadits:

(Bab memperbagus suara saat membaca Al Qur'an). Demikian
dalam riwayat Abu Dzar. Adapun periwayat lainnya tidak
mencantumkan "Saat membaca Al eur'an." pada bab "Orang yang
tidak raghanna dengan Al Qur'an", disebutkan pennukilan ijma'
tentang disukai mendengar bacaan Al eur'an dari orangyang bersuara
bagus. Ibnu Abi Daud meriwayatkan dari Ibnu Abi Musja'ah, dia
berkata, "(Jmar biasa mengedepankan pemuda yang bagus suaranya
karena kebagusan suaranya di hadapan orang-orang."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Muhammad
bin Khalf Abu Bakar, dari Abu Yahya Al Himmani, dari Buraid bin
Abdullah bin Abu Burdah, dari kakeknya, dari Abu Musa.
Muhammad bin Khalaf Abu Bakar adalah Al Haddadi Baghdadi,
seorang ahli qira'ah, termasuk guru Imam Bukhari. Dia hidup sesudah

Imam Bukhari selama 5 tahun. Abu Yahya Al Himmani bemama
Abdul Hamid bin Abdurrahman Al Kufi. Dia adalah bapak daripada
Yahya bin Abdul Hamid Al Kufi Al Hafizh, penulis kitab Ar Musnad.
Muhammad bin Khalaf dan juga gurunya (Abu yahya) tidak memiliki
riwayat dalam shahih Bukhari kecuali di tempat ini. Imam Bukhari

io, 1,ot 1 y, o. j.ct '* o \. o. c,o,rc,
G-., f }rJ G-.t 9b f $J. 

G-.,1 /. :t * ,t *-t ,f
,o--; (.i r:- ,i )G';.-': *?rt ;-, Ct ; ^*?xr
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sempat mendapati Abu Yahya dari segi usia, tetapi tidak sempat

bertatap muka. Pada sanad hadits di atas disebutkan, "Buraid
menceritakan kepadaku", sementara dalam riwayat Al Kasymihani
disebutkan, "Aku mendengar Buraid bin Abdullah."

'r:rtt Ji ytp e titJ'r ,-r.11'ta Ai 6,16- (Wahai Abu Musa,

sungguh engkau diberi seruling daripada seruling-seruling keluarga

Daud). Demikian disebutkan secara ringkas dari jalur Buraid. Imam

Muslim meriwayatkannya dari Thalhah bin Yahya dari Abu Burdah, i
a-;;tlt |!-icrj,'ebi $i3 n71'; 6ektranya engkau melihatku saat aku

mendengar bacaanmu tadi malam). Al Hadits. Abu Ya'la
meriwayatkannya juga dari Sa'id bin Abu Burdah dari bapaknya

disertai tambahan, 'fi-';t ei grurt:-,,qbt Pt * io' ,J:, n.3r tti

e i' Jh ,;i';1 e'*1 ilt W 4t ; r,,rA ov,,e;- 6tn *. e
|!-; c:\ri ei 6.i 5-,Jut *) *?nt 6"rurgguhnya Nabi SAW dan

Aiyah melewati Abu Musa di saat dia sedang membaca dalam

rumaltnya. Keduanya pun berdiri mendengar bacaannya. Kemudian

keduanya berlalu. Pagi harinya Abu Musa bertemu Rasulullah, maka

beliau bersabda, "Wahai Abu Musa, aku lewat kepadamu.-.").

Disebutkan hadits selengkapnya dan dikatakan, OJ.gr'*'j ,;\Oi
t4 i;-Jd'tflfi lsungguh sekiranya aku tahu kehadiranmu, niscaya alat

akan lebih memperbagus lagi untuhnu).

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari hadits Anas dengan sanad ymg
sesuai criteria Imam Muslim, 'r{t ntl';f 

'g;l ibt-ili;A ;;U.1 ot

'i &'&t ilit#-;;o - e'Pt'is osi -'Lf* pj * 1o' ,r,;
,:4 od '^fbi'r* !'$ (sesungguhnya Abu Musa berdiri di suatu

malam mengerjakan shalat. Istri-istri Nabi SAW pun mendengar

suaranya-dan dia memiliki suara merdu-maka mereka berdiri
mendengar. Ketika pagi hari dilcatakan kepadanya mala beliau
berlrata, "Sekiranya alat tahu niscaya alat akan lebih memperbagus
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lagi untuk mereka"). Ar-Ruyani mengutip dan }hfik bm Mighwal,

dari Abdullah bin Buraidah, dari bapakny, yrl sepem rC,alisi Sa'id

bin Abi Burdah, dan dia berkata kepadany4 i1t ge i Jr: ;t 'ili'7
163 6;i g.'rr7 g,U" *i *A"kiranya aku mengetahui bahwa

Rasulullah SAW mendengar bacaqnku niscaya aku akan lebih

memperbagus untuknyal. Substansi pokok hadits ini terdapat dalam

riwayat Ahmad.

Ad-Darimi meriwayatkan dari Az-Zuhi, dari Abu Salamah bin

Abdurrahman, o-!;'t - erl g.$,it oS 'p: *p h' ,u" i' i't i'tti
sjri JI friy ;4 rji'e'ri U - gfglurg:Pt ;,*> (sesungguhnya

Rosulutloh SAW pernah bersabda kepada Abu Musa -dan dia

memiliki suara yang bagus membaca Al Qur'an-, "sungguh orang ini
diberi seruling-seruling keluarga Daud"). Seakan-akan Imam Bukhari

mengisyaratkan pada judul bab kepada jalur ini, Pokok hadits ini
diriwayatkan An-Nasa'i dari jalur Amr bin Al Harits dari Az-Zuhi
secara maushul dengan menyebutkan Abu Musa, 4f,1tt Sagt';ti
'::jti )I fiV',H,$il:,uJ'Jrui r?i *f a"ry'*, &i $"rungguhnya

Nabi SAW mendengar bacaan Abu Musa dan bersabda, "Sungguh dia

diberi daripada seruling-seruling keluarga Daud"). Namun, terjadi
perselisihan tentang hadits ini pada Az-Zuhi. Ma'mar dan Suffan
berkata, "Dai Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah" (HR. An-Nasa'i).

Sementara Al-Laits berkata, "Dai Az-Zuhri dari Abdurrahman bin
Ka'ab" secara mursal. Abu Ya'la mengutip dari Abdurrahman bin
Ausajah dari Al Bara', :ldt Oi *t c? *i $; il' e Vt'e
3)r:: )i fit'U tih ojo"ok lNoOi SAW mendengar suara Abu Musa

maka beliau berkata, "Seakan-akan suara orang ini termasuk seruling

keluarga Daud").

Ibnu Abi Daud meriwayatkan dari Abu Utsman An-Natrdi, dia

berkata, f- lj F.t \i f b? |i* Yi ,Sf,\r an ej7$ titt
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.$.'r,.,,..t'U'#i (aku masuk ke tempat Abu Musa Al Asy'ari, maka aku

tidak mendengar suara shanji, barbath, dan tidak pula nayin, yang
lebih bagus darinya). Sanad hadits ini shahih dan tercantum di kitab
Al Hilyah karya Abu Nu'aim. Ash-Shanji adalah alat musik yang

dibuat dari perak mirip piring, lalu dipukulkan satu sama lain. Barbath
adalah alat musik yang mirip sepotong kuyu, berasal dari bahasa Persi

dan disadur dalam bahasa Arab. Sedangkan an-naayi adalah seruling.

Al Khaththabi berkata, "Maksud 'keluarga Daud' adalah Daud
sendiri, karena tidak dinukil ada seorang dari anak-anak Daud dan

tidak pula kerabatnya yang diberi suara bagus sebagaimana dia." Saya
(Ibnu Hajar) katakan, pernyataan ini didukung riwayat yang dikutip
dari jalur lain. Pada bab "Orang yang Tidak Taghanna dengan Al
Qur'an" telah dinukil keterangan dari salaf tentang sifat suara Daud.
Maksud seruling dalam hadits-hadits ini adalah suara yang indah.
Asalnya adalah alat musik, lalu namanya digunakan untuk suara yang
bagus sebagai penyerupaan. Dalam hadits ini terdapat indikasi jelas
bahwa bacaan bukan yang dibaca. Masalah ini akan dibahas lebih
lanjut pada pembahasan tentang tauhid.

32. Orang yang Suka Mendengar Bacaan Al Qur'an dari selain
Dirinya

'^ :b ?nt *ar l' + '*;y'* AG\;L :)u j;L\t f
't;i:t-f .torlst *i;i ,*j {.\t * Ct ajc,Jtt

,s --'u ai'ri',*l ;\,iu, iit'd&i :*L
5049. Dari Al A'masy dia berkata, Ibrahim menceritakan

kepadaku, dari Ubaidah, dari Abdullah RA, dia berkata, "Nabi SAW
bersabda kepadaku, 'Bacalah Al Qur'an kepadaku'. Aku berkata,
'Apakah aku membacakan kepadamu sementara ia diturunkan
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kepadamu?' Beliau bersabda,'Sesungguhnya aku suka mendengarnya

dari selain diriku'."

Keterangan:

(Bab orang yang suka mendengar bacaan Al Qur'an dari selain

dirinya). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan lafazh,

att;)t (bacacn). Disebutkan hadits Ibnu Mas'ud, "Nabi SAW bersabda

kepadaku, 'Bacalah Al Qur'an kepadaku'." Imam Bukhari

rnengutipnya secara ringkas. Kemudian dia menyebutkannya dengan

redaksi lebih panjang pada bab berikutnya, yaitu bab "Perkataan

Orang yang Dibacakan Kepada yang Membaca 'Cukuplah Bagimu'."

Maksud 'Al Qur'an' di sini adalah sebagian Al Qur'an. Kebanyakan

riwayat hanya menyebutkan, "Bacalah kepadaku", tanpa menyebut

lafazh "Al Qur'an", bahkan dikatakan secara mutlak, maka dipahami

dalam arti sebagian Al Qur'an.

Ibnu Baththal berkata, "Kemungkinan beliau suka mendengar

dari selain dirinya agar membacakannya keoada yang lain menjadi

sunnah. Mungkin juga supaya beliau merenunginya dan

memahaminya secara mendalam, sebab orang mendengar lebih dapat

memahami karena dirinya tidak sibuk membaca dibandingkan

pembaca sendiri disebabkan kesibukannya membaca dan

memperhatikan hukum-hukum bacaan. Hal ini berbeda dengan

pembacaan beliau SAW kepada Ubay bin Ka'ab seperti disebutkan

pada pembahasan tentang keutamaan dari selainnya. Sesungguhnya di

sana beliau SAW bermaksud mengajarkan cara membacanya dan

makhraj hurufnya serta yang lainnya. Hal ini akan dijelaksan pada bab

"Menangis Ketika Membaca Al Qur'an."
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33. Perkataan Orang yang Dibacakan Kepada Pembaca,

'Cukuplah Bagimu"

,^u

,)L kt ,j*, d, e'J$ ;J$ )r*, / l' * *;y V
|i ,J6 eJ;l'q4'aJL Gr 1' J;, t ,t-ii ,1&i;t ,*')
F'0rwt't1 .;$1 'flt yy A'$i &,frti1; -:ri

5050. Dari Ubaidah, dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata,

"Nabi SAW bersabda kepadaku, 'Bacalah untukku'. Aku berkata,

'Wahai Rasulullah, apakah aku akan membacakan kepadamu dan

kepadamu diturunkan?' Beliau bersabda, 'Ya!'Maka aku membacakan

surah An-Nisaa' hingga aku sampai pada ayat ini, ' Maka

bagaimanakah (halnya orang kofi, nanti), apabila Kami
mendatanglan seseorang salcsi (rasul) dari tiapliap umat dan Kami
mendatangkan knmu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu
(sebagai umatmu)', maka beliau bersabda, 'Cukuplah bagimu

sekarang'. Aku menoleh kepadanya ternyata kedua matanya

meneteskan air mata."

34. Berapakah yang Dibaca daripada Al Qur'an?

&'k a gi9v1 }a a S';t

Firman Allah, "Bacalah apa yang mudah darinya."
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5051. Ali menceritakan kepada kami, Suffan menceritaka
kepada kami, Ibnu Syubrumah berkata kepadaku, aku memperhatikan
berapa mencukupi seseorang daripada Al Qur'an, maka aku tidak
mendapati surah yang kurang dari tiga ayat. Aku berkata, "Tidak patut
bagi seseorang membaca Al Qur'an kurang dari tiga ayat". Ali
berkata, Sufyan menceritakan kepada kami, Manshur mengabarkan
kepada kami, dari Ibrahim, dari Abdunahman bin yazid, Alqamah
mengabarkan padanya, dari Abu Mas'ud, dan aku menemuinya
sementara dia thawaf di Ka'bah. Beliau pun menyebutkan sabda Nabi
SAW, "Sesungguhnya barangsiapa membaca dua ayat dari akhir
surah Al Baqarah pada satu malam niscaya keduanya
mencukupinya."

i^l 4 ot(s ,.-; C6;irt G( Gkl :Js )-re J.it * ;,,
t;r;6 A I ,,h,, a ,p:St'i\.,j;t ,eZ. * AW i*
^,ir ,)-, "';r.?t * u; jG 61 .i.i ,x k ,1'",*" n,
().ri :* t1j)i ;S :Jw ,X.'^i$ * ,frt,,S* {*) #

c .i ',, . . t " o t

;e 'h ,F e p+ :Ju .H Jr ,;u \ei'6j:Jv .ri ,F
, , z .lc : ,// ,

:Jes ,:cb'u ki:*i,Ljj ,ju /-" ,r e Jt-at $\ a:)i
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5052. Dari Abdullah bin Amr dia berkata, "Bapakku
menikahkanku dengan seorang perempuan yang memiliki leluhur
yang baik. Dia pun senantiasa memperha{ikan menantunya dan

bertanya kepadanya tentang suaminya. Dia berkata, 'Sebaik-baik laki-
laki daripada laki-laki. Dia belum pemah menginjakkan kaki di tempat
tidur kami dan belum pemah pula memeriksa tirai kami sejak kami
datang kepadanya'. Ketika hal itu telah lama berlangsung, maka dia
menyebutkan kepada Nabi SAW. Beliau bersabda, 'Temuilah aku'.
Aku pun menemuinya sesudah itu. Beliau bertanya, 'Bagaimana
engkau berpuasa?' Aku berkata, 'Aku berpuasa setiap hari'. Beliau
bertanya, 'Bagaimana engkau menamatkan Al Qur'an?' Aklu berkata,

'Setiap malam'. Beliau bersabda, 'Puasalah pada setiap bulan tiga
hari dan bacalah Al Qur'an pada setiap bulan'." Beliau berkata, "Aku
berkata, 'Aku mampu lebih banyak daripada itu'. Beliau bersabda,

'Berpuasalah tiga hari dalam satu Jum'ar'." Beliau berkata, "Aku
berkata, 'Aku mampu lebih banyak daripada itu'. Beliau bersabda,

'Jangan berpuasa dua hari dan berpuasalah satu hari'." Beliau
berkata, "Aku berkata,'Aku mirmpu lebih banyak daripada itu'. Beliau
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c / c ), . c/ c .s*t^t*r,/
z lc

tcrT;lt

?rt S*'olr*€ e,&)

bersabda, 'Kerjakanlah puasa paling utama, puosa Daud, satu hari
puasa dan satu hari tidak puasa, dan bacalah (tamatkan) Al Qur'an
pada setiap tujuh malctm satu kali'. Alangkah baiknya aku menerima

keringanan dari Rasulullah SAW. Hal itu karena aku telah tua dan

lemah." Maka beliau biasa membaca kepada sebagian keluarganya

sepertujuh Al Qur'an di siang hari, dan apa yang dibacanya akan

diajukannya pada waktu siang, agar lebih ringan baginya di malam

hari, dan apabila dia hendak menguatkan dirinya, dia tidak puasa

beberapa hari dan menghitung hari-hari itu, lalu dia berpuasa seperti

hari-hari tersebut, karena tidak suka meninggalkan sesuatu yang dia

lakukan saat berpisah dengan Nabi SAW. Abu Abdillah berkata,

"Sebagian mereka berkata, 'Pada tiga hari atau pada tujuh hari'.

Namun, kebanyakan mereka mengatakan pada tujuh hari."

d-e JJU

5053. Dari Abdullah bin Amr dia berkata, "Nabi SAW bersabda

padaku, 'Pada berapa engkau membaca Al Qur'an'."

:.i . 1o z'-zc! , io, zo tr1, c, c Oz ! c z ,o .o,

Gt f of) d G-r r)t y J.P f |*-,f
,p./. .tr * * -:aJ- di"a (t'A i,Sv n;ir,Js

'- o,' ' / ,o , ;| ,- o /.:\-re ,,F G-..rTfr yir:'yu: *?ut * it J;.,'Jti;Jt,,'
.ui ,cri o', y etiTu i,sG & ,ii yl jy

5054. Dari Yahya, dari Muhammad bin Abdurrahman (mantan

budak bani Zuhrah) dari Abu Salamah-dia berkata, aku kira beliau

mengatakan, aku mendengar dari Abu Salamah-dari Abdullah bin
Amr, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda kepadaku, 'Bacalah
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(tamatkan) Al Qur'an pada satu bulan'. Aku berkata, 'Sesungguhnya

aku mendapati kekuatan'Hingga beliau bersabda, 'Bacalah (tamatkan)

ia pada tujuh hari dan jangan tambah dari itu'."

Keterangan Hadits:

(Bab berapakah yang dibaca dari Al Qur'an? Dan firman Allah,

"Bacalah apa yang mudah darinya"). Seakan-akan dia

mengisyaratkan bantahan kepada mereka yang berkata, "Minimal
bacaan Al Qur'an yang mencukupi sehari semalam adalah satu bagian

dari empat puluh bagian Al Qur'an." Pendapat ini dinukil dari Ishaq

bin Rahawaih dan ulama-ulama madzhab Hanbali, sebab cakupan

umum firman-Nya ,4'# V r]';6 @acalah yang mudah darinya)

mencakup yang kurang daripada itu. Barangsiapa berpendapat adanya

batasan dalam hal ini, maka hendaklah menjelaskan dalilnya.

Abu Daud meriwayatkan melalui jalur lain dari Abdullah bin

Amr, "Pada berapa dia membaca (menamatkan) Al Qur'an? Dia

menjawab, pada empat puluh hari." Kemudian beliau berkata, "Pada

satu bulan." Namun, hadits ini tidak menjadi dalil atas klaim yang

dikemukakan.

t $:r, (Ali menceritakan kepadaku). Beliau adalah Ibnu Al

Madini, Suffan adalah Ibnu Uyainah, dan Ibnu Syubrumah adalah

Abdullah, seorang qadhi di Kufah. Imam Bukhari tidak meriwayatkan

haditsnya kecuali di tempat ini dan pada pembahasan tentang adab

sebagai riwayat pendukung. Namun, dia mengutip beberapa

perkataannya selain yang di atas.

lirir ',H,#?r ..;( 'f (Berapa yang mencukupi seseorang

daripada Al Qur'an?). Yakni mencukupi untuk dia baca dalam shalat.

Vit (Ali berkata). Dia adalah Ibnu Al Madini. Pernyataan ini

dinukil dengan sanad yang maushul dan merupakan lanjutan hadits

sebelumnya. Manshur yang dikutip dalam sanad ini adalah Ibnu Al
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Mu'tamir, dan Ibrahim adalah An-Nakha'i. Pada pembahasan

terdahulu telah disebutkan perbedaan mengenai riwayatnya terhadap

hadits ini dari Abdurrahman bin Yazid dan dari Alqamah di bab

"Keutamaan Surah Al Baqarah." Begitu pula sudah dibahas makna

lafazh, "Keduanya mencukupi baginya." Dalil yang dipaparkan Ibnu

Uyainah sesungguhnya hanya berlaku pada salah satu pendapat yang

disebutkan berkenaan dengan makna lafazh, "mencukupi baginya",

yakni ketika berdiri dalam shalat malam.

Kemudian hubungan hadits Abu Mas'ud dengan judul bab tidak

tampak oleh Ibnu Katsir. Namun, yang tampak bagiku bahwa ia
ditinjau dari sisi bahwa yang disebutkan pada awal judul selaras

dengan dalil yang dipaparkan Ibnu Uyainah berupa hadits Abu
Mas'ud. Adapun yang memadukan keduanya bahwa masing-masing

ayat dan hadits itu menunjukkan kecukupan. Berbeda dengan apa

yang dikatakan Ibnu Uyainah.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits kedua di bab ini dari Musa,

dari Abu Awanah, dari Mughirah, dari Mujahid, dari Abdullah bin
Amr. Musa yang dimaksud adalah At-Tabudzaki dan Mughirah adalah

Ibnu Miqsam.

s-'1 s-,t(Ji 1A ap akku m enikahkanku). Y akni mengawinkanku.

Hal ini dipahami bahwa dialah yang diisyaratkan dalam perkataan ini,
sebab saat itu Abdullah bin Amr telah menjadi seorang laki-laki
dewasa. Mungkin juga dipahami bahwa bapaknya yang menggantikan
posisinya memberikan mahar dan sebagainya.

, a.. -4..r*t Oli 6t'yt (Seorang perempuan yang memiliki leluhur yang

baik). Dalam riwayat Ahmad dari Husyaim dari Mughirah, dan

Hushain dari Mujahid -sehubungan hadits ini- disebutk*r, ,i--i,'Ai?,;'y
(seorang perempuan Quraisy). Riwayat ini dikutip An-Nasa'i melalui

jalur ini. Perempuan yang dimaksud adalah Ummu Muhammad binti
Mahmiyah bin Juz'i Az-Ztbaidi yang merupakan sekutu Quraisy.
Demikian dikatakan Az-Ztbair dan selainnya.
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i,& lMnantunya). Dia suami atau istri anak.

tJr; J)'thJ- d,y;b,y?t e 6toit -baik laki-laki daripada

laki-laki. Dia belum prrnol, mengfnia,kkan kaki di tempat tidur kami).

Ibnu Malik berkata, "Hadits ini memberi faidah penyebutan 'tamyz
zhahir'(penjelas yang bukan kata ganti) sesudah subjek ari kata ni'ma.

Hal ini tidak diperbolehkan Sibawaeh namun Al Mubarrad

membolehkannya. Al Karmani berkata, "Mungkin kalimat itu adalah,

)+1t'e h"jr'g (sebark laki-laki di antara para lelaki). " Beliau

berkata pula, "Kata nakirah (indefinite) dalam konteks penetapan

(positif) memberi faidah keumuman, seperti pada firman Allah dalam

surah At-Takwiir ayat 14 ci*ii Jt|# (maka tiapaiap jiwa

akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya).u Dia berkata,

"Mungkin juga berasal dari tajrid (pelucutan). Seakan dia melucuti
dari seseorang yang memiliki sifat begini dan begitu seorang laki-laki.
Maka dia mengatakan, 'Sebaik-baik laki-laki yang bebas daripada hal

ini adalah laki-laki yang sifatnya begini'.''

t3t; J'k" I (On belum pernah menginjakknn kaki di tempat

tidur kami). Yakni dia belum pernah tidur bersama kami sehingga

dapat menginjak tempat tidur kami.

tilS 6',-#" li (Dan belum pernah pula memeril<sa tirai kami).

Demikian yang dikutip kebanyakan periwayat yakni dengan lafazh,
'"*-i;- (memeril<sa). Sedangkan dalam riwayat An-Nasa'i dan Al

Kasymihani disebutkan, ',.;ii-'ls (b"tu* menindih). Kanaf adalah tirai

dan pembatas. Maksudnya dengan perkataan itu sebagai kiasan tidak
adanya hubungan intim suami istri.

Al Karmani berkata, "Mungkin maksud kata kanaf adalah al
knniif (amban). Maksudnya, dia belum pernah makan di sisinya

sehingga belum membutuhkan untuk memeriksa tempat buang hajat."

Demikian yang beliau katakan, namun pendapat pertama lebih tepat.
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Dalam riwayat Husyaim terdapat tambahan, "Dia datang padaku

mencelaku dan berkata, 'Aku menikahkanmu dengan perempuan

Quraisy yang memiliki leluhur yang bagus, namun engkau menyia-

nyiakannya'. Kemudian dia pergi kepada Nabi SAW mengadukan

diriku."
'': "'' ou j:o ",#,'ft * U.l'Jtb tJ"li (Ketika hal itu tetahAt -,-l *-19 dJl

lama berlangsung, maka dia menyebutkan kepada Nabi SAW1. Yakni
ketika Amr mendapati hal itu terus berlansung, maka beliau pun

menyebutkannya kepada Nabi SAW. Seakan-akan dia menunda

pengaduan dengan harapan Abdullah dapat segera merubah sikapnya.

Namun, ketika tidak ada perubahan, maka timbul kekhawatiran jika

anaknya mendapat dosa karena menyia-nyiakan hak istri. Untuk itulah

dia mengadukan anaknya.

\r{t )ui fletiau bersabda, "Temuilah aku"). Yakni beliau

SAW bersabda kepada Abdullah bin Amr. Dalam riwayat Husyaim

dikatakan, "Nabi SAW mengirim utusan kepadaku." Kedua versi ini
dipadukan bahwa awalnya Nabi SAW mengirim utusan, lalu secara

kebetulan keduanya bertemu, maka beliau SAW pun lansung

memintanya untuk datang.
,' , ,

U- ,)S Jri it"t'r-;S',;ui (Beliau bertanya, "Bagaimana engkau

berpuosoZ" Aku berknta, "Aku berpuasa setiap hari"). Masalah yang

berhubungan dengan puasa telah dijelaskan pada pembahasan tentang

puasa. Adapun kalimat pada riwayat ini, "Beliau bersabda,

'Berpuasalah tiga hari dalam satu Jum'ar'. Dia berkata: Aku berkata,

'Aku mampu lebih banyak daripada itu'. Beliau bersabda, 'Jangan

berpuasa dua hari dan berpuasalah satu hari'. Dia berkata, aku

berkata, 'Aku mampu lebih banyak daripada itu'." Menurut Ad-
Dawudi ia adalah kesalahan periwayat, sebab puasa tiga hari dalam

satu Jum'at (pekan) lebih banyak daripada puasa satu hari dan tidak
puasa dua hari. Sementara Nabi SAW hendak memberi tahapan-

tahapan puasa yang sedikit kepada yang lebih banyak. Saya (Ibnu
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Hajar) katakan, kritikan ini cukup beralasan dan mungkin periwayat

telah membolak-balikkan lafazh hadits. Adapun riwayat Husyaim

selamat dari perkara ini, CU-.r 'c'Fi 
"?1 

,;i'Lii qtij'ar:lr *, y e?
JT-'Pii 6V- e ,'J6 ,F 1;"',:l_'{ {narou berkata, ,,Berpuasatah

pada setiap bulan tiga hari." Aku berkata, "Aku kuat lebih banyak
daripada itu." Beliau pun terus menaikkan untukku hingga bersabda,

"Berpuasalah satu hari dan tidak puasa satu hari").

;; )q * F ei;tt (Bacalah pada setiap tujuh matam satu

kali). Yakrri tamatkan Al Qur'an sekali pada setiap tujuh malam.

*--+ (Alangkah baihtya sekiranya aku menerima).

Demikian disebutkan dalam riwayat ini secara ringkas. Adapun dalam
riwayat lain terjadi dialog yang panjang mengenai hal itu seperti akan
sayajelaskan.

'fFt 
Or<i @aka beliau membaca).Ini adalah perkataan Mujahid

menceritakan perbuatan Abdullah bin Amr ketika telah tua. Hal ini
dinyatakan secara tekstual dalam riwayat Husyaim.

li jbii ;O lfoao sebagian keluarganyal. Yakni pada siapa

yang berkesempatan di antara mereka. Hanya saja dia melakukan hal
ini di waktu siang agar mengingat apa yang dibacanya pada shalat

malam. Dia khawatir ada yang lupa.

menguatkan dirinya, dia tidak puasa beberapa hari...). Dari sini
disimpulkan bahwa yang paling utama bagi siapa yang hendak

berpuasa adalah mengerjakan puasa Daud, yaitu berpuasa satu hari
dan tidak berpuasa safu hari, secara terus menerus. Kemudian dari
sikap Abdullah bin Amr disimpulkan bahwa orang yang tidak
berpuasa beberapa hari lalu berpuasa sebanyak hari-hari itu sama

dengan puasa sehari dan tidak puasa sehari.
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? et P* e'@'SGi $eOagian mereka berkota, 'Pada tiga

hari atau pada tujuh hari"). Demikian tercantum dalam riwayat Abu

Dzar. Adapun periwayat selainnya menukil dengan lafazh, "Pada tiga

hari dan pada lima hari." Sementara An-Nasafi tidak menyebutkannya.

Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan.hal i,nl kegadl riwayat

Syu'bah dari Mughirah melalui sanad ini, ,'Jrt f ,y e tl';Sr f;r'Su$

g* e'Jtt ,? i'; 6 'd,.t',yii *i $t {a"tiru bersab,da, "Bacatah

Al Qur'an pada setiap bulan." Dia berkata, "Aku mampu lebih banyak

daripada itu." Hal ini terus berlangsung hingga beliau mengatakan

pada tiga hari). Sesungguhnya lima hari diambil dari riwayat ini

secara implisit. Riwayat yang dimaksud telah dikutip oleh Imam

Bukhari pada pembahasan tentang puasa.

berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, pada berapa lama aht
menamatkan Al Qur'an?"' Beliau bersabda, "Tam,atkanlah sekali

sebulan." Aku berkata, "Sesungguhnya aku mampu." Beliau bersabda,

"Tamatkanlah sekali dalam dua puluh lima hari." Aku berkata,

"sesunggultnya alru mampu." Beliau bersabda, "Tamatkanlah sekali

dalam dua puluh hari." Aku berkata, "Sesungguhnya aht mampu."

Beliau bersabda, "Tamatkanlah sekali dalam lima belas hari." Aku

berkata, "Sesungguhnya aku mampu." Beliau bersabda, "Tamatkanlah

sekali dalam lima hari.' Alu berkata, "Sesungguhnya alru mampu."

Beliau bersabda, "Tidak"). Abu Farwah yang dimaksud adalah Al
Juhani dan namanya adalatr Urwah bin Al Harits. Dia berasal dari

Kufah dan tergolong tsiqah (terpercaya).
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Dalam riwayat Husyaim yang disinggung terdahulu disebutkan,

?rir;o y e6ij6,j6 ;u,tboyi c,\i,it,'c,li p F gtiTii|Sv

,p e6'Li6 , j6 t# tti p tl,r C^:rri',5,6 ,l.i b ,sli g.ft il.,ai
'2lj (Beliau bersabda, "Bacalah ia pada setiap bulan." Aku berkata,

"Sesungguhnya aku mendapati diriku lebih kuat dari itu." Beliau

bersabda, "Bacalah pada setiap sepuluh hari." Aku berkata,

"Sesungguhnya aku mendapati diriku lebih kuat daripada itu." Salah

satu dari keduanya -mungkin Hushain dan mungkin pula Mughirah-

berkata, "Beliau bersabda, 'Bacalah pada setiap tiga hari'.").

Kemudian Abu Daud dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Yazid

bin Abdullah bin Asy-Syikhir, dari Abdullah bin Amr, dinisbatkan

kepada Nabi SAW , t r','u &i; i,rit'ir t; V t*- 1 (tidak akan paham

seseordng yang membaca [menamatkanJ Al Qur'an kurang dari tiga

hari). Riwayat ini didukung riwayat Sa'id bin Manshur melalui sanad

yang shahih daijalur lain dari Ibnu Mas'ud, i:, f oa ol';l rylr';t

9>13'U #i e I'ii-l (bacalah [tamatkanlahJ Al Qur'an pada tujuh hari

dan jangan membacanya kurang dari tiga hari). Abu Ubaid mengutip

dari Ath-Thayib bin Salman dari Amrah dari Aisyah, iitr .rL; ,r\';ti
Pr,i|fr $i; iif,ir i;li I ie 'r:,;, 1)b (sesungsuhnya Nabi SAW

biasa tidak menamatkan Al Qur'an kurang dari tiga hari). Pandangan

inilah yang dipilih Imam Ahmad, Abu Ubaid, Ishaq bin Rahawaih,

dan selain mereka. Namun, dinukil dari sebagian salaf bahwa mereka

menamatkan Al Qur'an kurang dari tiga hari.

An-Nawawi berkata, "Pandangan yang dipilih bahwa yang

demikian berbeda sesuai perbedaan individu. Barangsiapa memiliki
pemahaman kuat dan ketelitian berfikir, disukai mencukupkan pada

kadar yang tidak mengurangi maksud perenungan dan penyimpulan

makna-makna. Demikian juga orang yang memiliki kesibukan

rutinitas ilmiatr atau urusan-urusan penting dalam agama serta

kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Adapun orang yang tidak
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demikian maka lebih utama memperbanyak membaca selama

memungkinan dan tidak menimbulkan kebosanan. "

er:Sb (Kebanyakan mereka). Yakni kebanyakan periwayat

yang menukil dari Abdullah bin Amr.

f ,b (Pada tujuh hari). Seakan-akan dia mensinyalir riwayat

Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abdullah bin Amr yang dikutip

secara maushul sesudah ini, sebab pada bagian akhirnya disebutkan,

"Dan jangan tambah daripada itu." Yakni jangan ubah keadaan yang

disebutkan kepada kondisi lain. Digunakan kata'tambah'namun yang

dimaksud adalah'mengurangi'. Maksudnya, jangan membacanya

kurang dari tujuh hari.

Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i meriwayatkan dari

wahb bin Munabbih, lLi *vltt & l' J?,'JL'fi ,ie i !, * *
i.;"j ,:i.-bd j,t j ,f,j i" j tU;Hrt G 'j6 r iiijr 

'reV e

t'FJFi-p$ ,*d i" j ,*ri j" j ,?#|rb e (Dari

Abdullah bin Amr bahwa dia bertanya pada Rasulullah SAW, "Pada

berapa lama dibaca [ditamatkanJ Al Qur'an?" Beliau bersabda,

"Pada empat puluh ltari." Kemudian beliau bersabda, "Pada satu

bulan." Kemudian beliau bersabda, "Pada dua puluh hari." Kemudian

beliau bersabda, "Pada lima belas hari." Kemudian beliqu bersabda,

"Pada sepuluh ltari." Kemudian beliau bersabda, 'Pada tujuh hari."

Kemudian beliau tidak menurunkan dari tujuh hari). Jika riwayat ini

akurat, mungkin digabungkan dengan riwayat Abu Farwah bahwa

keduanya menceritakan kejadian yang berbeda. Tidak ada halangan

bila Nabi SAW mengatakan hal itu beberapa kali kepada Abdullah bin

Amr sebagai penekanan. Kesimpulan ini dikuatkan oleh perbedaan

yang terjadi dalam redaksinya. Seakan-akan larangan untuk

menamatkan Al Qur'an kurang dari jumlah tersebut tidak berindikasi

"haram" sebagaimana perintah dalam semua itu tidak berindikasi

wajib. Pengertian ini diketahui dad faktor-faktor keadaan yang

diindikasikan oleh redaksi hadits, yaitu pertimbangan akan
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kelemahannya melakukan selain itu baik saat itu maupun pada masa

mendatang.

Sekelompok ulama madzhab Azh-Zhahii mengemukakan
pendapat yang cukup ganjil. Mereka berkata, "Diharamkan membaca

Al Qur'an kurang dari tiga hari." An-Nawawi berkata, "Kebanyakan
ulama berpendapat tidak ada batasan tertentu dalam hal itu. Bahkan ia
sesuai tingkat semangat dan kekuatan. Atas dasar ini, maka ia
berbeda-beda sesuai perbedaan kondisi dan individu."

Hadits terakhir di bab ini diriwayatkan Imam Bukhari dari Ishaq,

dari Ubaidillah bin Musa, dari Syaiban, dari Yahya, dari Muhammad
bin Abdurrahman (mantan budak bani Zuhrah), dari Abu Salamah,

dari Abdullah bin Amr. Yahya yang dimaksud adalah Ibnu Abi Katsir.
Muhammad bin Abdurrahman adalah Muhammad bin Abdunahman
bin Tsauban. Ibnu Hibban menyebutkan dalam kitabnya Ats-Tsiqat
bahwa dia adalah mantan budak Al Akhnas bin Syariq Ats-Tsaqafi. Al
Akhnas dinisbatkan kepada suku Az-Zuhri, karena termasuk sekutu
mereka. Sekelompok ulama mengatakan bahwa Ibnu Tsauban berasal

dari suku Amir. Barangkali dia dinisbatkan kepada suku Amir dari
segi asal usul dan dinisbatkan kepada suku Zuhri karena persekutuan.

Catatan

Riwayat mu'allaq ini, yaitu "Sebagian mereka berkata..." tidak
sempat saya uraikan dalam kitab Ta'liq At-Ta,liq, lalu Allah
memudahkanku di tempat ini untuk menjelaskannya.

.li;iir i,-l; ni. @ada berapa flamal engkau membaca

[menamatkanJ Al Qur'an). Demikian Imam Bukhari mencukupkan

menyebut sebagian matan hadits pada sanad yang ringkas. Kemudian
beliau mengalihkannya kepada sanad lain. Ishaq yang beliau sebutkan

sebagai gurunya dalam sanad ini adalah Ibnu Manshur. Ubaidillah
adalh Ibnu Musa dan juga termasuk gurunya. Hanya saja terkadang
dia menukil riwayat darinya melalui perantara seperti di tempat ini.

g7O 
-FATITUL 

BAARI

iil



'tiJ", erl? ;lLi, '.,ia 
"y{ri$'^;L 

€r1'* (Dari Abu

Salamah, dia berkata, aku kira dia mengatakan, aku mendengar dari
Abu Salamah). Orang yang mengucapkan perkataan itu adalah Yahya

bin Abi Katsir. Al Ismaili berkata, "Aban bin Yazid Al Athar

menyelisihi Syaiban bin Abdunahman dalam sanad ini dari Yahya bin
Abi Katsir." Kemudian beliau mengutipnya melalui dua jalur dari

Aban dari Yahya dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi dari Abu

Salamah. Adapun lafazl'nya, o.'|''J.j;:tu yi jy;,;a :* e'oiVt'SG

,f ri ,* e i,S6 ,ij yi ,il,JG ,f ..I, ,i6 ;,j'yi $y;,Sa ,:i.-b
?t D o)b (Beliau bersabda, "Bacalah ia pada satu bulan." Dia

berkata, "sesungguhnya aku mendapati kekuatan;." Beliau bersabda,

"Pada dua puluh hari." Dia berkata, "Sesungguhnya aku mendapati

kekuatan." Beliau bersabda, "Pada sepuluh hari." Dia berkata,

"Sesungguhnya aku mendapati kelantan." Beliau bersabda, "Pada
tujuh dan jangan tambah dari yang demikian itu"). Al Ismaili berkata,

Ikrimah bin Ammar meriwayatkannya dari Yahya, dia berkata, "Abu
Salamah menceritakan kepada kami", yakni tanpa perantara. Lalu dia
juga mengutip lafazh hadits itu dari jalumya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, seakan-akan Yahya bin Abi Katsir
merasa ragu apakah Abu Salamah menceritakan langsung kepadanya.

Namun, kemudian dia ingat bahwa Abu Salamah telah menceritakan

kepadanya. Atau mungkin sebaliknya, sebelumnya dia menegaskan

telah mendengar langsung, tapi kemudian merasa ragu dan akhirnya

dia ketahui secara pasti mendengar melalui perantara Muhammad bin
Abdurrahman. Namun penyelisihan Aban tidak mengurangi akurasi

hadits, sebab Syaiban lebih akurat dalam menukil riwayat dibanding

Aban. Atau mungkin Yahya menukil hadits ini dari keduanya dan

asumsi ini dikuatkan oleh perbedaan redaksi hadits.

Pada pembahasan tentang puasa telah disebutkan dari Al Auza'i,

dari Yahya, dari Abu Salamah. Di dalamnya Yahya menegaskan telah

mendengar langsung tanpa ada unsur keraguan. Namun, ia berkenaan
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dengan persoalan puasa. Al Ismaili berkata, "Kisah tentang puasa

tidak berselisih dari Yahya dalam periwayatannya dari Abu Salamah,

dari Abdullah bin Amr, yakni tanpa ada perantara."

Catatan

Maksud 'Al Qur'an' pada hadits di atas adalah seluruh isinya.

Hal ini tidak bertentangan dengan kenyataan bahwa hadits itu
disebutkan beberapa waktu sebelum Nabi SAW wafat, dimana

sebagian Al Qur'an belum diturunkan, sebab kami katakan, sungguh

kami menerima kenyataan itu, akan tetapi yang menjadi pedoman

adalah indikasi pernyataan mutlak, dan itulah yang dipahami sahabat

tersebut, dimana dia berkata, "Alangkah baiknya aku menerima

keringanan." Sementara tidak diragukan lagi bahwa sesudah Nabi
SAW, beliau telah menambahkan apa yang turun kemudian kepada

yang telah turun sebelumnya, maka yang dimaksud dengan 'Al
Qur'an' adalah semua yang telah turun saat itu, yang merupakan
sebagian besar Al Qur'an. Ditemukan juga isyarat bahwa yang turun
sesudahnya j umlahnya relatif sedikit.

35. Menangis ketika Membaca Al Qur'an

:. . o / , .2c. c / '..o1t o, ' ,ot ,o , ..-o 1 t'-- 
-1a-,Y f c+t4df ,.)l-.& Jp oW ,f a*- U-r.-l ai,^t-,o tjL

',4t eJGi:) q )f I *Ft'A ,;;iu.^lr * *
c, ...ii,o,',,..o.t c, ,o,c,,ta.t..ia..i,. ,1. ^. 1-* j*t)r J.; Jqi- :c F-ab t:$ S*'&t {. At -b
;'G t r-..)t b:j ;*eiiti6 i,r * c rV * AG\
ilici' + 'G &,G.,i r ).) ijet;\'*i:; u :*
'a{'):rlL'Gi ,i,.:r:J$ ,:,*lir,'p,: ia\t * xt J;.,
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rit ait3t tli :Jv .cs-*'u'ei oi 4i ;\,iu ssii

1r3a-t, :t'F,* +\j *r*l,F'u g ts1 |-i$iy'Jt
.gu)'i ,|b U"i:,i ,';g;i')i',-b? :) Jv

5055. Shadaqah menceritakan kepada kami, Yahya

mengabarkan kepada kami, dari Sufyan, dari Sulaiman, dari Ibrahim,

dari Abidah, dari Abdullah. Yahya berkata, sebagian hadits dari Amr
bin Murrah, "Nabi SAW bersabda kepadaku." Musaddad

menceritakan kepada kami, dari Yahya, dari Sufyan, dari Al A'masy,

dari lbrahim, dari Abidah, dari Abdullah. AI A'masy berkata, sebagian

hadits diceritakan kepadaku oleh Amr bin Murrah dari lbrahim dan

dari bapaknya, dari Abu Adh-Dhuha" dari Abdullah, dia berkata,

"Rasulullah SAW berkata kepadaku, 'Bacakan Al Qur'an kepadaku'."

Dia berkata, "Aku berkata" 'Apakah aku membacakan untukmu dan

kepadamu diturunkan?' Beliau bersabda" 'Sesungguhnya aht ingin

mendengarnya dari selain dirihr'." Dia berkata, "Aku membaca An-

Nisaa' hingga ketika sampai padq'Malca bagaimanaluh (halnya

orang lwfir nanti), apabila Kami mendatanglun seseorang salcsi

(rasul) dari tiap4iap unat dan Kami mendotanglcan lamu
(Muhammad) sebagai saksi atas merelw itu (sebagai umatmu)'. Beliau

berkata kepadaku, 'Berhentilah' atanr'Tahanlah'. Aku pun melihat

kedua matanp mengcluarkan air mrta"

,* ir'& ,it S.i6 'i6 
*?nt ,pat t* i i, * r

tf ',-....-.f ,4,iti sijf ;!:)Li;$rl:;l *i ,l*'r;t,pt
.r1.*'u'e(

5056. Dari Abdullatr bin Mas'ud RA, dia berkata, "Nabi SAW

bersabda kepadaku, 'Bacakan kepadaku'. Aku berkat4 'Apakah aku
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membacakan untukmu dan kepadamu diturunkan?' Beliau bersabda,

'Sesungguhnya aku suka mendengarnya dari selain diriku'.tt

Keterangan:

(Bab menangis ketika membaca Al Qur'an). An-Nawawi

berkata, "Menangis ketika membaca Al Qur'an merupakan sifat

orang-orang arif dan syilar orang-orang shalih. Allah berfirman,

t\3;"gLtirJ. o'tia"'t (Dan mereka menyungkur atas muka mereka

s:ambil menangis), dan fi1man-Nya, #: fi& ,',. b? (mereka

menyungkur dengan bersujud dan menangis). Hadits-hadits yang

berkenaan dengan ini sangat banyak."

Al Ghazali berkata, "Disukai menangis ketika membaca Al
Qur'an. Caranya adalah memenuhi hati dengan rasa sedih dan takut
dengan rnenghayati kandungannya baik berupa ancaman dan janji-
janji, kemudian memperhatikan kelalaian atas semua,itu. Jika hatinya

tidak mampu menciatangkan rasa sedih, maka hendaklah menangis

karena kehilangan hal i.tu dan menyadari bahwa itu merupakan
musibah yang paling besar."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Mas'ud yang

dikufip pada tafsir surah An-Nisaa'. Dia mengutip matan (materi)

hadits di tempat itu menurut versi riwayat gurunya Shadaqah bin Al
Fadhl Al ivlarwazi. Sedangkan di tempat ini, dia mengurip menurut

versi rirvayat gurunya Musaddad. Keduanya gurunya ini sama-sama

menukil dari Yahya Al Qaththan:

Dari riwayat di tempat ini diketahui maksud kalimat, "sebagian

hadits dari Amr bin.Murrah." Kesimpulannya, Al A'masy mendengar

hadits itu dari Ibrahim An-Nakha'i. dan sebagiannya dia dengar dari

Amr bin Murrah dari Ibrahim. Saya telah menjelaskan pula hal itu
pada tafsir surah An-Nisaa'. Bagian yang dinukil Al A'masy dari Amr
bin Murrah dari hadits ini adalah lafazh, "Aku membaca An-Nisaa"',
hingga akhir hadits. Adapun yang sebelumnya, yaitu "Untuk aku
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dengar dari selainku", dinukil Al A'masy dari Ibrahim sebagaimana
pada jalur kedua di bab ini. Demikian juga Imam Bukhari
meriwayatkan melalui jalur lain dari Al A'masy dua bab terdahulu.
Pada bab sebelumnya disebutkan dari Muhammad bin yusuf Al
Firyabi dari Sufyan Ats-Tsauri hanya mencukupkan pada jatur Al
A'masy dari Ibrahim tanpa manjelaskan pemisahan pada riwayat
Yahya Al Qaththan dari Ats-Tsauri. Hal ini berkonsekuensi bahwa
dalam riwayat Al Firyabi disipkan perkataan periwayat.

Perkataannya dalam riwayat ini, "dari bapaknya", dihubungkan
kepada kalimat, "Dari Sulaiman", yakni Al A'masy. Kesimpulannya,

Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan hadits ini dari Al A'masy. Dia
meriwayatkannya juga dari bapaknya -yaitu Sa'id bin Masruq Ats-
Tsauri- dari Abu Adh-Dhuha. Riwayat Ibrahim dari Abidah bin
Amrah dari Ibnu Mas'ud memiliki sanad yang mausftal. Sedangkan

riwayat Abu Adh-Dhuha dari Abdullah bin Mas'ud memiliki sanad
yang munqathi' (tetputus). Dalam riwayat Abu Al Ahwash dari Sa'id
bin Masruq dari Abu Adh-Dhuha disebutkan, "Sesunggutrnya

Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Mas'ud", lalu disebutkan
hadits selengkapnya. Riwayat ini juga terputus sanad-nya, dan ia
dikutip Said bin Manshur.

Kalimat "bacakan kepadaku" tercantum dalam riwayat Ali bin
Mishar dari Al A'masy dengan redaksi, "Rasulullah SAW bersabda

kepadaku, sementara beliau berada di atas mimbar, 'Bacakan

kepadaku'." Lalu dalam riwayat Muhammad bin Fadhalah Azh-
Zhafai bahwa kejadian itu berlansung saat beliau SAW berada di bani
Zhufr. Keterangan ini diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dan Ath-Thabari

serta selain keduanya dari Yunus bin Muhammad bin Fadhalah dari

bapaknya, b"ag: )# it't;: P .t,,9 ilt',rT *, * t' .rl; ,ptlf
u.G': P*i y U G 

'ir 
;-i$i)i,}r s/, * ;:s t? Gr6 ;;il uo;t

',fr.61',i ,* tb ,i*: U:j$i'06+fu ivfl.a'? ,? e (q :tF ,{t
ijiir.J ,;r |-iKi i-rgb (Sesungguhnya Nabi SAW mendatangi mereka
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pada bani Zhufr dan bersamanya lbnu Mas'ud serta beberapa orang
sahabatnya. Beliau memerintcthkan seseorang membaca hingga
sampai pada ayat ini, "Maka bagaimanakah (halnya orang kafir
nanti), apabila Kami mendatangkan seseorang sal<si (rasul) dari tiap-
tiap umat dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi

atas mereka itu (sebagai umatmu)", maka beliau menangis hingga
jenggot dan kedua pipinya basah. Beliau bersabda, "Wahai Tuhan, ini
untuk mereka yang aku berada di antara mereka, lalu bagaimana

dengan mereka yang belum aku lihat?").

Ibnu Al Mubarak meriwayatkan di kitab Az-Zuhd dari jalur Sa'id

bin Al Musayyab, dia berkata, $b iO' ,p 4t ,p'",r'i"11?i',y d
'#'#-lr,.ry ;lt;ii pq '#* rytiti ui'&s ftidak ada

suatu hari pun melainkan ditampakkan kepada Nabi SAW umatnya
pagi dan sore hari, maka beliau pun mengenali mereka dengan ciri-
ciri dan amal-amal mereka. Oleh karena itu, beliau menjadi sal<si atas
mereka). Pada riwayat mursal ini terdapat keterangan yang dapat

menghapus kemusykilan dalam hadits Ibnu Fadhalah.

Ibnu Baththal berkata, "Hanya saja Nabi SAW menangis ketika
ayat ini dibacakan karena beliau membayangkan kedahsyatan hari
Kiamat dan kerasnya yang memanggilnya untuk menjadi saksi
terhadap umatnya untuk membenarkan semua yang dilakukan. Begitu
pula permohonan syafaat kepada orang-orang yang berada di padang

Mahsyar. Sungguh ini adalah perkara yang patut mendatangkan

tangisan." Tetapi yang tampak bagiku beliau SAW menangis karena
kasih sayang terhadap umatnya, karena beliau SAW mengetahui harus

memberi kesaksian amal-amal mereka. Bisa saja amalan mereka tidak
benar sehingga menjerumuskan mereka ke dalam siksaan.
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36. Dosa Orang yang Riya' Memhaca Al Qur'rn etau Mencari
Makan atau Menjadikannya Sebagei Ajeug Dosa

oi. 1, i. tr ut, , o . )oz \. . . t,- ',.'-:".' . o., c,
4fI.9 a.sl ,P Ct C-rr-, :4-:' dJJl ,,f I ,f ;l,r r-.s,e : *y ,f

p>l.-;irr :,1r:,pu-!r iiGi'; pv1, l, C jt ,':i'&',
z rctr r, !-!c., ' 'ro. 

'-1.?, 
,rl ., , '. |'-.;'pt'J'; K ey-,)t A ofi ,i)t jj ; :. rlp

'# Ly ;i):u1 e-iq' a-G ;J7o r,c;ir; \,e )r
,? -'.--tti-'.-.r.a

.i.r\=iil t-e1 Ji _J. _-'

5057. Dari Suwaid bin Ghaflah, dia berkata: Ali RA, berkata:

Aku mendengar Nabi SAW bersabda, "Akan datang di akhir zaman

suatu kaum yang muda usia, dungu dngan-angan. mengucapkan

sebaik-baik perkataan manusia, mereka keluar dai agama islam

seperti anak panah menembus sasaran, keimanan mereka tidak

melewati tenggorokan mereka, dimana saja kamu bertemu mereka

maka bunuhlah mereka, sesungguhnya membunuh mereka adalah

pahala bagi yang membunuh mereka itu pada hari biamat."

j:" ar Jy, i+- :Jv 
^!r 

iz it e:r"qr:"tt r,-, gri ?
|*t* e g>e o)';;"i;'rSl-.LH,JF- &: #?rt

,.
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5058. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata, "Aku
mendengar Rasulullah SW bersab d,a, 'Akan keluar pada kamu suatu
kaum yang kamu meremehkan shalat kamu dibanding shalat mereka,
puasa kamu dibanding puasa mereka, amalan kamu dibanding
amalan mereka. Mereka membaca Al Qur'an tidak melewati
tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agarna sebagaimana anak
panah menembus sasoran. Diperhatikan pada mata anak panah itu
tidak terlihat sesuatu. Diperhatikan pada badan anak panah itu tidak
terlihat sesuatu. Diperhatikan pada buluh anak panah itu tidak
terlihat sesuatu. Mereka saling memperdebatkannya untuk mencari
keunggulan'."

'f;" qrnt'd'iSt :jE & rlLiit * 4t f
,s;$ u'tJ| ,J @r_t {b ,i:L ,*';\k y

/t
d-r
,

/o-

€.t f
: ,c

crT;Jt
IctA\
el"lt

,pr,,1i e:\:"&,1:1b ,|.Js yr,fr:

,yti ,'; t1'*r'r-5 tiU_, ,iJ_l)g ttl';Jt 
tt;:

it .,t o , o l._. _-rc !-c,..y w-ss e*; 'ri t; t& ;^iuAk ,tl';)r l; I ,slt ,ycst
505;. Dari Abu Musa, dari Nabi SAW, beliau bersabda, ,,Orang

mukmin yang membaca Al Qur'an dan mengamalkannya sama seperti
utrujjah; rasanya enak dan aromanya wangi. Orang mukmin yang
tidak membaca Al Qur'an namun mengamalkannya sama seperti
kurma; rasanya enak namun tidak beraroma. Orang munafik yang
memba.ca Al Qur'an seperti Raihanah; aromanya wangi namun
rasanya pahit. Sedangkan orang munafik yang tidak membaca Al
Qur'an seperti hanzhalah; rasanya pahit atau busuk dan aromanya
pahit."

p1
,11';)t

a

,5lt
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Keterangan:

(Bab dosa orang yang riya' membaca Al Qur'an atau mencari

makan atau menjadikannya sebagai aiang dosa). Demikian yang

dikutip kebanyakan periwayat. Arti 'mencari makan' adalah

menjadikannya sebagai sarana mencari penghidupan. Sedangkan "atau

menjadikannya sebagai ajang dosa", menurut Ibnu At-Tin dalam salah

satu ri wayat di sebutkan'atau berban gga dengannya'.

Kemudian lmam Bukhari menyebutkan tiga hadits. Pertama,

hadits Ali tentang kelompok khawarij. Hadits ini sudah disebutkan

pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian' Ad-Dawudi

mengemukakan pandangan ganjil dengan mengklaim di tempat ini

tercantum, "Dari Suwaid bin Ghaflah dia berkata, 'Aku mendengar

Nabi SAW'." Dia berkata, "Mereka berbeda pendapat dalam

penggolongan Suwaid sebagai sahabat. Adapun yang benar adalah

keterangan di tempat ini bahwa dia mendengarnya dari Nabi SAW."

Deneikian pendapatnya dibangun di atas kekeliruannya sendiri, sebab

yang terdapat dalam semua naskah Shahih Bukhari adalah, "Dari

Suwaid bin Ghaflah dari Ali RA dia berkata: Aku mendengar Nabi

SAW." Demikian pula dalam semua kitab Musnad. Ia adalah hadits

masyhur yang dinukil Suwaid bin Ghaflah dari Ali RA. Suwaid tidak

mendengar langsung dari Nabi SAW menurut pendapat yang benar.

Dikatakan, dia pernah shalat bersama Nabi SAW, tetapi keterangan ini

tidak shahih. Adapun yang benar, dia tiba di Madinah setelah orang-

orang selesai memakamkan Rasulullah SAW. Memang benar, dia

mendengar langsung dari khulafa ar-rasyidun dan sahabat-sahabat

senior. Dia juga membayar zakat hartanya di masa hidup Nabj SAW.

Abu Nu'aim berkata, "Dia meninggal pada tahun 80 H." Menurut Abu

Ubaid tahun 8l H. Sedangkan menurut Amr bin Ali tahun 82 H.

Usianya mencapai 130 tahun. Dia adalah A1 Ju'fi dan dipanggil Abu

Umayyah. Dia menetap dan meninggal di Kufah. Mengenai perang

melawan khawarij akan dijelskan pada pembahasan tentang para

pemberontak.
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Kata ahlaam (angan-angan) artinya adalah akal pikiran. Adapun
'mereka mengucapkan sebaik-baik perkataan manusia', ia mengalami
pembalikan, dan yang benar adalah, lperkataan sebaik-baik manusia',
yaitu berupa kalam Allah. Ini pula yang selaras dengan judul bab.

Kalimat "tidak melewati tenggorokan mereka' menurut Ad-Dawudi
adalah "Maksudnya mereka hanya mengaitkan diri pada sesuatu

darinya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, jika yang dimaksud dengan

'mengaitkan diri' adalah menghafal tanpa memahami indikasinya,
maka diharapkan pernyataannya benar. Jika tidak, maka apa yang
dipahami para Imam dari redaksi hadits itu adalah bahwa keimanan
belum tertanam kokoh dalam hati mereka, sebab sesuatu yang berhenti
di tenggorokan dan tidak melewatinya maka tidak akan sampai ke
hati. Pernyataan serupa dengan ini disebutkan juga dalam hadits
Hudzaifah dari Abu Sa'id disertai tambahan, *\'#);'::W-l!
'ff.tJ| (tidak melewati tenggorokan mereka dan tidak pula dipahami

hati mereka).

Kedua, hadits Abu Salamah dari Abu Sa'id tentang Khawarij.
Penjelasannya akan disebutkan pada pembahasan perintah taubat
kepada orang-orang murtad. Hal ini juga telah disebutkan dari jarur
lain pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian.

Kesesuaian kedua hadits ini bagi judul bab bahwa membaca
untuk selain Allah adalah riya', untuk mencari makan, dan
sebagainya. Ketiga hadits itu menyebutkan poin-poin pada judul bab.
Di antara point itu adalah yang membaca karena riya' (pamer) clan

inilah yang disinyalir hadits Abu Musa. Di antaranya pula yang
membaca untuk mencari makan dengannya dan hal ini juga
disimpulkan dari haditsnya. Lalu poin lainnya adalah menjadikannya
sebagai ajang dosa dan inilah yturg diindikasikan hadits Ali dan hadits
Abu Sa'id.

Abu Ubaid meriwayatkan melalui jalur lain dari Abu Sa'id dan
dinyatakan shatrih oleh Al Hakim, dinisbatkan kepada Nabi SAW,
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,3^d )fi;a"iit'ir Lf giJr I ujr;-?V'^A;i'ut p o;?ttr rTbri;,fi'$r f.Jk

*u.;'i-g-"hts ,y, S1*- k'r: , *rre$,g'r ti fu,eiataritah Al eur'an
dan mintalah kepada Allah dengan sebabnya, sebelum ia dipelajari
kaum ya.ng menggunakannya utnuk mencari dunia. Sesungguhruya Al
Qur'an dipelajari oleh tiga golongan; seseorcng yang berbanggq

dengannya, seseorang yang menggunakannya untuk mencari makan,

dan orang yqng membacanya karena Allah). Ibnu Abi Syaibah

mengutip dari Ibnu Abbas dengan jaltx mauquf, '{ia".l' *tlt t;.;61

&";ri,./ lrlJ, e"i" eJJ.t"ry ,*, (iangantah kamu mempertentangkan

kitab Allah, sebagiannya dengan sebagian yang lain, sesungguhnya

yang demikian menimbulkan keraguan dalam hati kamu). Imam
Ahmad dan Abu Ya'la meriwayatkan dari hadits Abdurrahman bin
Syibl dari Nabi SAW , F;r7?k ll,t tiri; \ rf trb.tl oi41t rliVr

(bacalah Al Qur'an dan jangan kamu berlebihan padanya, jangan
kamu mengabaikannya, dan jangan mencari makan dengannya).

Hadits ini memiliki sanad yang kuat. Abu Ubaid meriwayatkan dari

Abdullah bin Mas'ud,'i:rjr;i * i.?t, $$ g-r;su, p. Jd-J- L,; i i g7*
(Akan datang suatu zoman dimana orang-orang meminta
menggunakan Al Qur'an. Apabila mereka meminta kepadamu maka
jangan beri mereka).

Ketiga, hadits Abu Musa yang telah dijelaskan pada "Bab
Keutamaan Al Qur'an Atas Semua Perkataan", dan ia sangat jelas

mendukung judul bab. Di tempat ini dalam catatan Al Ismaili dari
Mu'adz bin Mu'adz dari Syubah-melalui sanadnya-disebutkan, "Syibl
-yakni Ibnu Azrah-menceritakan kepadaku, sesungguhnya dia

mendengar Anas bin Malik", sama seperti di atas. Saya (Ibnu Hajar)
katakan, ia adalah hadits lain yang diriwayatkan Abu Daud tentang

perumpamaan teman shalih dan teman yang buruk.

FATHUL BAARI _ 981



37. Bacalah Al Qur'an Selama Hati-hati Kamu Menyatu.

,s1'1)t tri;t

5060. Dari Jundab bin Abdullah, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Bacalah Al Qur'an selama hati-hati kamu menyatu,

apabila knmu berselisih, maka berdirilah darinya (tinggalkan)."

trilr,'*'r *\t *'C, Jrs q:& or"G'o;l otr, di *
Ls:;r'^;1: .ib t;*';f*t,'rv |&* #L';Gr 6 ol";)t

'.,.(,:.i. tct,u- tolo-ci.'.,.a 1o. c, tot ..t rcdt,rl +'u-;r >t.e> *l lS Ot)-e d-,t f *) A *S * O.

)*.ll .JtcJ 4J, l{Jt:> + Ot-e Gt f 4.r., Oe )JE JV)
I . I t /.r. tio!..t o, ,4 ,, c ), c, c. '.,.o

-t 
-r-l\;>-1 d_f -P f y@! JJ dJl y f Ot),,e

to.

€.,t f
F?,

5061. Dari Abu Imran Al Juni, dari Jundab, Nabi SAW

bersabda, "Bacalah Al Qur'an selama hati-hati kalian menyatu,

apabila lrnlian berselisih maka berdirilah darinya (tinggalkan). " Dia

diikuti Al Harits bin Ubaid dan Sa'id bin Zaid dari Abu Imran.

Hammad bin Salamah dan Aban tidak menisbatkannya kepada Nabi

SAW. Ghundar berkata, dari Syubah, dari Abu Imran, aku mendengar

Jundab... perkataannya Ibnu Aun berkata, dari Abu Imran, dari

Abdullah bin Ash-Shamit, dari Umar perkataan. Namun, Jundub lebih

shahih dan lebih banyak.
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5X62.Dari An-N azzal binsabrah, dari Abdullah, sesungguhnya

dia mendengar seorang laki-laki membaca ayat yang dia dengar Nabi

SAW membaca menyelisihinya. Aku memegang tangannya dan

membawanya kepada Nabi SAW. Beliau bersabda, "Kalian berdua

bagus. Bacalah kalian berdua..." menurut pengetahuanku paling kuat

beliau bersabda, "Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian

berselisih, makn hal itu membinasakan mereka."

Keterangan Hadits:

(Bab bacalah Al Qur'an selama hati-hati kamu menyatu). Yakni

berkumpul (tidak beselisih).
t .. t t-1 o f,','aJ r3ijii fiil3t t5r! (Apabila kalian berselisih maka berdirilah

darinya). Yakni apabila kalian berbeda dalam memahaminya maka

hendaklah kalian berpisah agar perbedaan itu tidak menghantar

kepada keburukan. Iyadh berkata: Mungkin larangan ini berlaku

khusus pada masa beliau SAW, agar jangan sampai perbuatan itu

menyebabkan turunnya perkara yang tidak mereka sukai, seperti pada

firman Allah, €"#;Kf U, \,r;t'l C,lU* (anganlah kamu

menanyakan fkepada Nabimu] hal-hal yang jika diterangkan

kepadamu, niscaya menyusahkan kamu). Mungkin juga maknanya,

'Bacalah dan hendaklah kalian bersatu terhadap petunjuk dan

tuntunannya. Apabila te{adi perbedaan atau timbul syubhat yang

menyebabkan perselisihan dan mengarah kepada perpecahan, maka

tinggalkan membacanya. Lalu berpeganglatr kamu kepada ayat
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muhkam yang menyatukan hati dan berpalinglah dari mutasyabih
yang menghantarkan kepada perpecahan. Ia sama dengan sabda beliau
SAw, e\::i;i +'ri.cs ott$" i-$t e"i; s$ lapabita kamu metihat

orang-orang yang mengikuti yang mutasyabih maka waspadailah
mereka). Mungkin juga beliau melarang membaca apabila teqadi
perselisihan tentang cara membacanya. Hendaknya mereka berpisah
saat terjadi perbedaan itu dan masing-masing meneruskan menurut
bacaannya. Contohnya apa yang disebutkan terdahulu dari Ibnu
Mas'ud ketika terjadi perbedaan antara dirinya dan para sahabat dalam
hal bacaan Al Qur'an. Mereka pun mengajukannya kepada Nabi SAW
dan beliau bersabda, |*iik 6o*u semua bogug. Dari poin ini

tampak hikmah penyebutan hadits Ibnu Mas'ud sesudah hadits Jundab.

;tr-4 erl"o:. )4 i'$;-j * j..>yat i,;i.6 lBelrau diikuti Al

Harits bin Ubaid dan Sa'id bin Zaid dari Abu Imran). Maksudnya
dalam menisbatkan hadits itu kepada Rasulullah SAW. Adapun
riwayat Al Harits -yakni Ibnu Qudamah Al Iyadi- dinukil Ad-Darimi
melalui sanad yutg maushul da/r Abu Ghassan Malik bin Ismail
darinya. Redaksinya sama seperti riwayat Hammad bin Zaid.
Sedangkan riwayat Said bin Zaid, -yakurli saudara Hammad bin Zaid-
dinukil Al Hasan bin Suffan dengan sanad maushul dalam Musnad-
nya dari Abu Hisyam Al Makhzumi darinya, "Aku mendengar Abu
Imran berkat4 Jundab menceritakan kepada kami." Lalu disebutkan
hadits dengan dinisbatkan kepada Nabi SAW, dan di bagian akhirnya

disebutkan, ,;F *'i:,iA $$ 6apabita kamu berselisih padanya

malra berdirilah).

LU.?t t;*'i ib '^;it lt (Hammad bin Salamah dan Aban tidak

menisbatlrannya kepada Nabi SAry).Yakni Ibnu Yazid Al Aththar.
Adapun riwayat Hammad bin Salamah tidak saya temukan dengan

sanad yang maushul. Sedangkan riwayat Aban tercantum dalam
Shahih Muslim dari Hibban bin Hilal dengan redaksi, "Jundab berkata
kepada kami dan saat itu kami masih muda." Dia menyebutkannya
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rapi dinisbatkan kepada Nabi SAW. Barangkali Imam Bukhari

menerimanya melalui jalur lain darinya tanpa dinisbatkan kepada Nabi

SAW.

l.J'i rj.r.j; :j*; r(;? dri'*'23:, ,f \*'1"3':fchundar

berkata, dari Syu'bah, dari Abu Imran, aku mendengar Jundab...

perkutaunnya). Bagran ini dinukil Al Ismaili dengan sanad maushul

darijalur Bandar dari Ghundar.

i]u fr t -bt I 1' * f d(k €ri"* {* iti'6j (rbnu Aun

berkata, dari Abu Imran, dari Abdullah bin Ash-Shamit, dari Umar

perkataan). Ibnu Aun adalah Abdullah Al Bashri sang Imam yang

masyhur. Dia termasuk teman seangkatan Abu Imran. Riwayatnya

dinukil Abu Ubaid melalui sanad yang maushul dair Mu'adz bin
Mu'adz. An-Nasa'i meriwayatkannya juga melalui jalur lain darinya.

yit et "q'**') Q,{amun Jundab lebih shahih dan lebih banyak).

Yakni lebih shahih sanad-nya dan lebih banyak jalur periwayatannya.

Kenyataannya memang seperti yang dia katakan. Sungguh

sekelompok besar periwayat telah meriwayatkan dari Abu Imran dari

Jundab. Hanya saja mereka berselisih mengenai penisbatannya

langsung kepada Nabi SAW. Mereka yang menisbatkan lansung

kepada Nabi SAW adalah para periwayat tsiqah (terpercaya) lagi

pakar, maka merekalah yang dijadikan pedoman. Adapun riwayat

Ibnu Aun tergolong syadz tidak ada yang mendukungnya. Abu Bakar

bin Abu Daud berkata, "Ibnu Aun tidak pemah keliru kecuali dalam

hal ini, dan yang benar hadits ini berasal dari Jundab."

Ada kemungkinan Ibnu Aun menghafalnya dan Abu lmran

menukil hadits ini dari guru lain. Hanya saja para periwayat lebih

banyak mengutip 'riwayat Jundab, karena lebih ringkas dan ada

penegasan penisbatan kepada Nabi SAW. Imam Muslim
meriwayatkan melalui jalur lain dari Abu Imran satu hadits lain yang

semakna dengan ini. Dia meriwayatkannya dari Hammad bin Abi
Imran Al Juni, dari Abdullah bin Rabah, dari Abdullah bin Umar, dia
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berkata, ;#{ Gi;u;y,*ig;;uririn'.,t; 4t j|d*6
vr--;(irC *x,;.gr, 'J.c.i os i;'$ u,;ty,iui *r ei.:aar Jy'_ latcu

hijrah kepada Nabi SAW, lalu beliau mendengar dua laki-laki
berselisih tentang suatu ayat. Beliau keluar dan tampak kemarahan di
wajahnya. Belqiu bersabda, "sesungguhnyq orang-orang sebelum
kalian binasa karena perselisihan mereka tentang Al Kitab,,). Hal ini
rnenguatkan bahwa jalur Ibnu Aun memiliki sumber.

1, o{p ;) )r:yir (An-Nazzal bin Sabrah). Dia adalah Al Hilali,

seorang taUiin ,.nior. Dikatakan dia tergolong sahabat . Al Mizzi
melakukan kelalaian ketika rnenegaskan dalam kitab Al Athrafbahwa
dia tergolong sahabat. sementara dalam kitab At-Tahdzib disebutkan
bahwa ia memiliki riwayat dari Abu Bakar dengan jalur mursal.

6* *i *?itt ,P ,i,'et- 6'twt'e||fr (sesungguhnya

dia mendengar seorang laki-laki membaca ayat yang dia dengar Nabi
SAW membaca menyelisihinya). Laki-laki yang dimaksud mungkin
tlbay bin Kaab. Ath-Thabari meriwayatkan dari hadits Ubay bin
Kaab bahwa dia mendengar Ibnu Mas'ud membaca suatu ayat

menyelisihi bacaannya. Lalu di datam hadits ini disebutkan, | 'S\t
"rry ftalian berdua bagus). Pada bab "Al Qur'an Diturunkan dalam

Tujuh Huruf' disebutkan penjelasan sejumlah redaksi hadits ini.

# tI {Penge.tahtianku paling kuat). Keraguan ini berasal

dari Syu'bah. Abu Ubaid meriwayatkan dari Hajjaj bin Muhammad
dari Syu'bah, dia berkata,'"Pengetahuanku paling kuat bahwa aku

mendengarnya dan diceritakan kepadaku darinya Mas'ud", lalu dia
menyebutkannya.

sebelum kalian berselisih, maka hal itu membinasakan mer:eka).

Dalam riwayat Al Mustamli disebutkan, r jSJiii (mereka dibinasakan).

Dalam riwayat Ibnu Hibban dan Al Hakim dat'r Zir bin Hubaisy dari
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Ibnu Mas'ud sehubungan kisah ini, "Sesungguhnya perselisihan telah

ntembinasakan orang-orang sebelum kalian". Masalah makna

'perbedaan' telah dibahas pada hadits Jundab.

Dalam riwayat Zin di atas terdapat laidah bahwa surah yang

diperselisihkan Ubay dan Ibnu Mas'ud adalah keluarga Haa Miim.

Sementara daiam kitab Al Mubhamat karya Al Khathib dikatakan ia

adalah Al Alqaaf. I(emudian dirir,vayatkan Abdullah bin Ahmad di

krrab Zil,adat Al Musnad sehubungan hadits ini bahwa perbedaan

mereka berkisar tentang jumlahnya, yakni apakah ia berjumlah 35 ayat

ataukah 30 ayat.

Pada hadits ini dan yang sebelumnya terdapat anjuran untuk

berjamaah, menjaga kesatuan, dan peringatan keras berpecah belah

serta berselisih, dan larangan berdebat tentang Al Qur'an tanpa alasan

)'ang benar. Di antara yang paling buruk adalah menampakkan

indikasi ayat kepada sesuatu yang menyelisihi akal sehingga

mengarah kepada penakwilan lain dan menyesuaikan dengan pendapat

tersebut. Lalu hal ini menimbulkan perseteruan dan perselisihan.

Penutup

Kitab tentang keutamaan Al Qur'an telah memuat 99 hadits

marJil'. Di antaranva 19 ri*'arat nru'allaq dengan riwayat-riwayat

pendukung. -{dapun sisanra memiliki sanad yang maushul. Hadits

)'ang mengaiami pengulan_qan baik dalam kitab ini maupun pada

pembahasan terdahulu sebany'ak 73 hadits.

Hadits-hadits tersebut diriu'ay'atkan juga oleh Imam Muslim
selain hadits Anas tentang orang -vang mengumpulkan Al Qur'an.
hadits Qatadah bin An-Nu'man tentang keutamaan Qul Huwallahu

Ahad, hadits Abu Sa'id tentang hai itu, haditsnya juga "Apakah saiah

seorang kamu tidak mampu untuk membaca seperti Al Qur'an", hadits

Aisyah tentang bacaan Al Mu'awwidzaat ketika hendak tidur, hadits

Ibnu Abbas tentang bacaat'rrya terhadap surah-surah Al Mufashshal,
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hadits beliau, "Beliau tidak meninggalkan kecuali apa yang ada di

antara dua sampul", hadits Abu Hurairatr, "Tidak ada iri kecuali pada

dua perkara", hadits Utsman, "Sesungguhnya sebaik-baik kamu yang

bejalar Al Qur'an", hadits Anas "Biasanya bacaan beliau SAW

dipanjangkan", dan hadits Abdullah bin Mas'ud, "Sesungguhnya

beliau mendengar seorang laki-laki membaca ayat." Dalam kitab ini
terdapat jugaT atsar dari sahabat dan generasi sesudah mereka.
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